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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je novostavba dvougeneračního bezbariérového rodinného 
domu. Tento objekt je samostatně stojící, nachází se v mírně svažitém terénu v obci Babice 
nad Svitavou. Stavba je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží. Objekt je dispozičně  
i provozně rozdělen na dvě bytové jednotky pro 3-4 členy, z nichž první nadzemní podlaží  
je určeno rodině s osobou na invalidním vozíku a druhé nadzemní podlaží je navrženo  
pro rodinu s osobou chodící o berlích. V objektu v prvním nadzemním podlaží se nachází 
dvougaráž, nad níž je jednoplášťová plochá střecha pochůzí – terasa. Nad druhým nadzemním 
podlažím je jednoplášťová plochá střecha nepochůzí. Objekt je zděný z konstrukčního 
systému POROTHERM; stropy jsou tvořeny stropními vložkami MIAKO  
a keramobetonovými nosníky POT se zmonolitněním. Přístup do objektu pro osobu  
na invalidním vozíku je bezbariérový. 
 
 
Klí čová slova 
 
Bezbariérový, dvougenerační rodinný dům, rampa, jednoplášťová plochá střecha, dvougaráž, 
zděná stavba, bezbariérový magnetický práh 

  
 

  
Abstract 
 
The subject of Bachelor’s thesis is new building semi-detached barrier-free house. The house 
is in a secluded and located in a slightly sloping terrain in the village Babice nad Svitavou. 
The building is without basement, has two aboveground floor. The building's layout  
and operationally divided into two apartments for 3-4 members, of which first aboveground 
floor is for the family of a person in a wheelchair and second aboveground floor is designed 
for a family with a person walking on crutches. In the building in first aboveground floor 
there is a double garage, above which is a single-shell flat roof walkway - terrace.  
Above the second aboveground floor is a single-shell flat roof not walkaway. The building  
is of brick from construction system POROTHERM; the ceilings are made ceiling inserts 
MIAKO and ceramic-concrete beams POT with monolithic. Access to the building for a 
person in a wheelchair is barrier-free. 
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barrier-free magnetic threshold 
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Úvod 
 
Projekt řeší novostavbu dvougeneračního bezbariérového rodinného domu. Stavba je zděná, 
nepodsklepená, samostatně stojící a nachází se v mírně svažitém terénu v obci Babice nad 
Svitavou. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je dispozičně i provozně rozdělen na dvě bytové 
jednotky pro 3-4 členy, z nichž první podlaží je určeno rodině s osobou na invalidním vozíku 
a druhé podlaží je navrženo pro rodinu s osobou chodící o berlích. V objektu se v prvním 
nadzemním podlaží nachází dvougaráž, nad níž je jednoplášťová plochá střecha pochůzí – 
terasa. Nad druhým nadzemním podlažím je jednoplášťová plochá střecha nepochůzí.  
Přístup do objektu pro osobu na invalidním vozíku je bezbariérový. 
 
 
 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
a)  Identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka (právnické 

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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě s vyzna čeným oborem, 

pop řípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 

charakteristika stavby a její ú čel 

 

 

Identifika ční údaje stavby 

 

NÁZEV STAVBY: Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým přístupem 

MÍSTO STAVBY: Babice nad Svitavou, okres Brno - venkov 

PARCELNÍ ČÍSLO:   152/9 - stavební pozemek 

                                  152/8 - stavební pozemek 

                                  152/6 - stavební pozemek 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Babice nad Svitavou  

VLASTNÍK PARCELY: 152/9 Zaoral Martin 

                                      152/8 Klimszová Alžběta Ing., Stroh Tibor Bc. 

                                      152/6 Manželé Klimentovi 

CHARAKTER STAVBY: Novostavba rodinného domu 

ÚČEL STAVBY: Bydlení  

STAVEBNÍ ÚŘAD: Bílovice nad Svitavou 

STAVEBNÍK: Pavel Štěpánek, Svárov 58, 664 08 Blažovice 

 

 

Projektant: 

 

Jméno a příjmení: Michaela Hornychová 

Adresa: Provazníkova 29, Brno, 613 00 

 

 

Investor: 

 

Jméno a příjmení: Pavel Štěpánek 

Adresa: Svárov 58, 664 08 Blažovice 

 
 
 
 



Základní charakteristika stavby 

 

Jedná se o novostavbu dvougeneračního bezbariérového rodinného domu.  

Tento objekt je samostatně stojící, nachází se v mírně svažitém terénu v obci  

Babice nad Svitavou. Stavba je nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží. Objekt  

je dispozičně i provozně rozdělen na dvě bytové jednotky pro 3-4 členy, z nichž první 

nadzemní podlaží je určeno rodině s osobou na invalidním vozíku a druhé nadzemní 

podlaží je navrženo pro rodinu s osobou chodící o berlích. V objektu v prvním nadzemním 

podlaží se nachází dvougaráž, nad níž je jednoplášťová plochá střecha pochůzí – terasa. 

Nad druhým nadzemním podlažím je jednoplášťová plochá střecha nepochůzí. 

Objekt je zděný z konstrukčního systému POROTHERM; stropy jsou tvořeny 

stropními vložkami MIAKO a keramobetonovými nosníky POT se zmonolitněním.  

Celková plocha parcely je 1245,07m2. 

Přístup do objektu pro osobu na invalidním vozíku je bezbariérový. 

 

 

b)  Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Území se nachází v městské části Babice nad Svitavou. 

Dosavadní využití parcel jsou volné stavební parcely s travním porostem určeny 

pro zastavění, na kterých se nenachází žádné stavby. 

Pozemek se nachází na volném prostranství vedle místní komunikace. 

Vlastníky parcel jsou pan Zaoral, paní Klimszová, pan Stroh a manželé Klimentovi. 

Počítá se však s odprodejem pozemků do vlastnictví investora. 

 

 

c)  Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Vlastní průzkum nebylo třeba provádět, vzhledem k zastavěnosti území se vychází 

z geologického průzkumu sousedních staveb. Novostavba má jednoduché základové 

poměry, jedná se tedy o 1.GK a počítá se s tabulkovými hodnotami výpočtové únosnosti 

podloží Rdt = 300 kPa. Zemina je hlinitá s obsahem štěrku. U základových konstrukcí  

je dodržena nezámrzná hloubka 800 mm. HPV se nachází v hloubce 5 m a neohrožuje 

základové poměry. 

Bude nově provedeno napojení přípojkami na stávající inženýrské sítě - veřejného 

vodovodu, jednotné kanalizace, elektrického vedení a plynovodu, které jsou vedeny 

podélně v komunikacích před pozemkem. U hranice pozemku bude umístěn hlavní uzávěr 

plynu (HUP), vodoměrná šachta, elektrická rozvodná skříň.  

Dopravní infrastrukturu zajišťuje zpevněná komunikace, ze které se provede 

rampa ke garáži, přístupnost pozemku je pomocí zámkové dlažby. 



 

 

d)  Informace o spln ění požadavku dot čených orgánu 

 

Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou 

zohledněny a zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými 

orgány. Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

 

 

e)  Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

 

Obecně technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

jsou dodrženy v celém rozsahu dokumentace. 

 

 

f)  Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Nesplňuje však požadavky  

na jednoduchou stavbu dle stavebního zákona 183/2006 Sb. o územním plánování  

a stavebním řádu, bude nutné územní rozhodnutí a stavební povolení. 

 

 

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 

v dot čeném území 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu na volném prostranství, která však 

výrazně negativně neovlivní okolí.  

Před zahájením stavby bude na staveništi provedena staveništní vodovodní 

přípojka elektrické energie a osazen elektrický pilíř. Přípojky budou sloužit pro zajištění 

přívodu vody a elektrické energie během stavby. Požadavky na jiné související  

a podmiňující stavby nejsou stanoveny. 

Počítá se s mírně zvýšenou prašností a hlučností v době výkopových prací 

od stavebních strojů. 

 

 

h)  Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení stavebních prací je předběžně stanoveno na 03/2014. Předpokládaný 

konec výstavby objektu spolu s terénními úpravami do 07/2015.  

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. Nejdříve se provedou 

zemní výkopové práce a vnější rozvody přípojek na inženýrské sítě, poté hrubá stavba - 



základy, zdění nosných stěn a stropů 1NP - 2NP, ploché střechy, vyzdění nenosných 

příček, osazení oken a dveří a dalších vnitřních a venkovních dokončovacích prací.  

Na závěr se počítá s terénní úpravou okolí. 

 

 

i)  Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 

či nebytové v m 2, a o počtu bytu v budovách bytových a nebytových 

 

Vzhledem k charakteru, rozsahu a účelu stavby se nepředpokládá negativní vliv 

tohoto objektu na životní prostředí. Splaškové vody budou sváděny do veřejné kanalizace. 

Vytápění bude probíhat spalováním zemního plynu v kondenzačním kotli. 

 

Počet bytových jednotek:                         2 

Počet nebytových jednotek:                     1 

Zastavěná plocha:                                279,59 m2 

Užitná plocha:                                       398,33 m2 

Obytná plocha:                                     203,25 m2 

Obestavěný prostor:                            1762,83 m3 

 

 

 

 

Předběžná orientační cena byla propočtem stanovena na 8 740 000 Kč bez DPH (při 

průměrné ceně 4 960 Kč bez DPH za 1 m3 obestavěného prostoru stavby). 

 

 

 

 

 

 

 

V Babice nad Svitavou dne: ……………                          

                                                                                    Podpis:       ……………………………                                                                                                                           

                                                                                                          Michaela Hornychová 



B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 

 

1. Základní údaje  
 
 1.1 Název s místo stavby 
 
Název stavby: Dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým přístupem 
Místo stavby: Babice nad Svitavou, okres Brno – venkov, parcela č. 152/9, 152/8, 152/6 
 
 1.2 Účel stavby 
 
Novostavba pro bydlení. Dvougenerační rodinný bezbariérový dům s dvougaráží. 
 
            1.3 Investor 
 
Pavel Štěpánek, Svárov 58, 664 08 Blažovice 
 
            1.4 Dodavatel 
 
Nikola Sedláková, Haškova 58, 638 00 Brno 
 
            1.5 Projektant 
 
Michaela Hornychová, Provazníkova 29, 613 00 Brno 
 
            1.6 Místo a datum vypracování technické zprávy 
 
V Brně dne 24.5.2013 
 
 
 
2. Architektonicko – dispozi ční řešení  
 
            2.1 Podklady pro projekt  
 

Zadání vedoucím bakalářské práce v zimním semestru roku 2012. Studie 
dvougeneračního rodinného domu s bezbariérovým přístupem zpracované v zimním 
semestru 2012. 
 
 
            2.2 Rozčlenění na stavební objekty 
 

Jedná se o dvoupodlažní  dvougenerační rodinný dům s bezbariérovým řešením.  
 Objekt je dispozičně i provozně rozdělen na dvě bytové jednotky pro 3-4 členy,  
z nichž první nadzemní podlaží je určeno rodině s osobou na invalidním vozíku a druhé 
nadzemní podlaží je navrženo pro rodinu s osobou chodící o berlích. 

- přípojka vody 
- přípojka elektřiny 
- přípojka plynu 
- přípojka splaškové kanalizace 
- řešení dešťové kanalizace 



            2.3 Funkční a dispoziční řešení 
 

Budova je navržena jako dvoupodlažní, nepodsklepená.   
 Rodinný dům je obdélníkovém tvaru o rozměrech 14,6 x 19,15m se zalomením  
na severovýchodní a jihozápadní straně v 2NP. Toto zalomení tvoří ve 2NP pochůzí  
jednoplášťová plochá střecha, která je rozměrů 6,415 x 6,450 m. 
Hlavní vstupy do objektu jsou dva:  
 První hlavní vstup ze severovýchodní strany je určen rodině s osobou o berlích. 
K závětří musí tato rodina  překonat výškový rozdíl pomocí dvou schodišťových stupňů  
o výšce jednoho stupně 150mm. Závětří je kryto předsazenou konstrukcí z I-profilů  
ve stropní konstrukci nad 1NP. 
Vstup vede do zádveří, odkud se dostaneme do chodby se schodištěm. Po překonání 
schodiště (případně šikmé schodišťové rampy) se dostáváme do chodby, z které  
se dostaneme do obývacího pokoje nebo dále přes chodbu do šatny, koupelny, ložnice   
a dětského pokoje. Z této šatny pokračujeme do dětského pokoje. Tuto šatnu využívá pouze 
dítě z dětského pokoje.  
V tomto podlaží se dále nachází 2 sklady – první, využívající jako sklad nepotřebných věcí  
a druhý (přístupný z terasy) sklad nábytku z terasy v zimním období. Z obývacího pokoje  
a schodišťového prostoru je se dostaneme na terasu.  
 Druhý hlavní vstup z jihozápadní strany je určen pro rodinu s osobou těžce pohybově 
postiženou. Překonání výškového rozdílu je pomocí bezbariérové šikmé rampy ve sklonu 
6,25% anebo pomocí dvou schodišťových stupňů o výšce jednoho stupně 150mm.  
Tento vstup je zastřešený dřevěnou konstrukcí, na které jsou upevněny desky Makrolon 
Lexan a kotveny k této konstrukci pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním.  
 Přes tento hlavní vstup se dostaneme do závětří, ze kterého se dostaneme  
do garáže, předsíně a WC. Z předsíně se dostaneme za stěnou do obývacího pokoje  
a chodby. Z obývacího pokoje se dostaneme do kuchyně a na zahradu. Tato rodina dále 
využívá dětský pokoj, ložnici, koupelnu a šatnu. Z hlavní chodby se dostáváme  
přes uzamykací dveře do chodby se schodištěm.  
 

 
2.4 Architektonické a výtvarné řešení 

 
Fasáda objektu je natřena fasádní barvou STOCOLOR X-BLACK v odstínu bordo. 

Při spodním okraji na fasádě je betonový obklad TOSCANA  2/1 od výrobce STEGU v barvě 
krémové. Okna a dveře v barvě antracitové šedi. Garážová vrata mají baru šedou. Veškeré 
oplechování je z pozinkovaného plechu. Střecha nad 1NP je jednoplášťová plochá střecha 
pochůzí – dlažba na podložkách a střecha nad 2NP je jednoplášťová plochá střecha 
nepochůzí – zatížená kačírkem. 
 
 

2.5 Technické řešení 
 
RD je nepodsklepený a má 2 nadzemní podlaží. Jeho stěnový systém  

je obousměrný. 
Všechna zdiva jsou cihelná WIENERBERGER POROTHERM 

 Vnější obvodové zdivo 450mm, vnitřní nosné zdivo 450, 300 a 250 mm, příčky  
125 a 150 mm. 
 Stropy jsou keramické stropní konstrukce WIENERBERGER POROTHERM MIAKO - 
celková tloušťka stropní konstrukce po zmonolitnění je ve všech podlažích 250 mm. Objekt 
má plochou jednoplášťovou střechu nad 1NP pochůzí – terasu a nad 2NP nepochůzí 
zatíženou kačírkem.  

Budova je založena na základových pásech z prostého betonu s pomocí bednících 
tvarových BTB (výrobce Prefa Brno), pro něž byly vykopány potřebné rýhy. Základová deska 
je vyztužena KARI sítí. 



3. Stavebn ě konstruk ční řešení  
 

3.1 Zemní práce 
 

Na pozemku se nenachází žádný objekt určený k demolici. Je zde nutno odstranit 
náletové dřeviny. Přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě. Zemní práce se skládají  
z nepažených svislých stěn v místě základových pásů. Ornice bude sejmuta a uložena  
na deponii na pozemku a bude použita na následné terénní úpravy. Vytěžená zemina 
výkopů bude odvezena na skládku. Zásypy a násypy že štěrkopísku budou hutněny  
po vrstvách max. 20 cm. Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
 

3.2 Základové konstrukce 
 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu třídy C 20/25 
s pomocí bednících tvarových BTB (výrobce Prefa Brno); rozměry 400 x 300 x 240 mm. 
V jednom segmentu těchto tvarovek budou vloženy 4 pruty Ø 6mm a bude zmonolitněno 
prostým betonem C20/25. 
 Pod obvodovými stěnami budou základové pásy provedeny do nezámrzné hloubky 
minimálně 800 mm pod upravený nebo rostlý terén. Pod obvodovými stěnami a nosnou 
vnitřní zdí 450 mm budou základové pásy provedeny do hloubky 1200 mm. Pod nosnými 
vnitřními zdmi budou provedeny základové pásy do hloubky 950 mm. Pod nástupním 
stupněm schodiště budou základové pásy provedeny do hloubky 500 mm. 
 Podkladní betonová mazanina bude provedena z prostého betonu třídy C 20/25.  
Pro zvýšení odolnosti podkladní betonové mazaniny proti vzniku trhlin a pro zvýšení 
odolnosti proti zatížení od příček a automobilů bude vyztužena svařovanou KARI sítí 
100/100 – Ø 6mm. KARI síť zatáhneme až nad základové pásy abychom eliminovali vznik 
trhlin a nedošlo k porušení hydroizolace. 
 
 

3.3 Svislé nosné konstrukce 
 

Obvodová stěna bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+,  
tl. 450 mm; rozměry tvárnice jsou 440 x 372 x 238 mm. Bude použita malta tepelně-izolační 
o pevnosti 5 MPa. 

Vnitřní nosné stěny budou vyzděny pomocí cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+, 
tl. 450 rozměry tvárnice jsou 440 x 372 x 238 mm. Bude použita malta tepelně-izolační  
o pevnosti 5 MPa. Dále POROTHERM 30 P+D, tl. 300mm, rozměry 247x 300 x 238mm  
a  bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5 MPa. POROTHERM 24 P+D,  
tl. 250 mm; rozměry tvárnice jsou 372 x 240 x 238mm a bude použita malta 
vápenocementová o pevnosti 5 MPa.  
 
 

3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
 

Na stropy ve všech podlažích bude použit systém POROTHERM MIAKO. Systém  
se skládá z nosníků POT 175 o absolutní výšce 175 mm a šířce 160mm různých délek  
dle překonávané vzdálenosti, minimální uložení je 125 mm.  

Nosníky je třeba podložit stropním nosníkem DOKA tak, aby byly nosníky POT 
podepřeny max. po 1800 mm. Samotné stropní nosníky DOKA musí byt podepřeny  
po max. 1500 mm pomocí stropních podpěr DOKA. Nyní mezi nosníky budou vloženy 
cihelné stropní vložky MIAKO 19/62,5 (50). Na horní plochu vložek položíme distančníky  
a pro zvýšení odolnosti stropní konstrukce proti zatížení od příček položíme svařovanou 
KARI síť 100/100 - Ø 6mm. A následně bude provedeno zmonolitnění pomocí prostého 



betonu třídy C 20/25 v tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce po zmonolitnění 
bude 250 mm. Překlady nad otvory budou keramicko-betonové a to v nosných zdech 
POROTHERM překlad 7 a v dělících příčkách POROTHERM překlad 11,5. U průchodů  
a nad zádveřím č.1.10 a v místnosti č. 2.01 – obývací pokoj s jídelnou, bude proveden 
průvlak o daných rozměrech (viz.výkresová dokumentace). 
Věnce budou železobetonové z betonu třídy C20/25 a vyztužené 4 pruty Ø 6mm z oceli  
B420B. Z vnější časti bude věncovka POROTHERM VT 8, tl. 80 mm a zateplené tepelnou 
izolaci z EPS tl.160 mm. 
 
 

3.5 Konstrukce spojující různé úrovně 
 
Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu třídy C20/25 a vyztužené  

dle statického vypočtu ocelí B 420B. Na schodišti je použit systém proti hluku SHÖCK typ R. 
Jako další možnou alternativou by bylo použití systému proti hluku SHÖCK typ QW. 
 Mezi 1NP a 2NP bude dvouramenné schodiště s 20 stupni o výšce stupně 160 mm, 
délkou stupně 310 mm, sklon ramene bude 27,3° (max. však 28°). Šířka schodišťového 
ramene je 1450 mm. 
 
 

3.6 Střešní konstrukce 
 

Jedná se o dvě ploché střechy – jednoplášťovou plochou střechu pochůzí nad 1NP  
a nepochůzí nad 2NP. 
 Horní vrstva jednoplášťové ploché střechy pochůzí je provedena z teracové 
protiskluzné dlažby na podložkách se samovyrovnávací hlavou. Nosná funkce zůstává 
stropní konstrukce systému POROTHERM MIAKO tl. 250mm. Na ní bude nanesena 
penetrace PENETRAL ALP, na ní natavíme parotěsnící vrtsvu z asfaltového oxidovaného 
pásu s nosnou vložkou DEKBIT ALP. Poté nalepíme spadové klíny ISOVER EPS 200 S.  
Na spádové klíny můžeme nalepit asfaltový modifikovaný samolepící pás s nosnou vložkou 
GLASTEK 30 STICKER PLUS. Na něj natavíme vrstvu hydroizolační folie ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR. Položíme ochrannou geotextilii z polypropylnu FILTEK 500. Na ní přijdou 
roznášecí terče se samovyrovnávací hlavou a teracová protiskluzná dlažba TOPTERAMO. 
 Vstup za účelem revize a kontrol na vyšší část střechy bude zajištěn žebříkem 
(rozměry viz. příloha výpis výrobků), který bude umístěn nad terasu ve výšce 400mm  
nad podlahou. 
 Dále stříška nad závětřím č.1.00, kde nosnou funkci sestává dřevěná konstrukce 
z dřevěných krokví, vaznic a sloupků. Sloupky jsou opatřeny kotevními sloupovými patkami 
s prolisem a s přivařeným roxorovým trnem galvanicky zinkovaným kotveným přes dlažbu  
do základů, kde je zmonolitněn betonem C 20/25. Na dřevěné krokve přijdou desky 
MAKROLON LEXAN, které jsou kotveny do dřevěné konstrukce krokví pomocí hliníkových 
přítlačných lišt s pryžovým těsněním. 
 
 

3.7 Komíny 
 
Komín se v objektu nenachází. Odvod spalin z plynového kondenzačního kotle 

Geminox ZEM je řešen koaxiálním odtahem spalinového systému nad střechu (2NP). 
  
 
 
 
 
 
 



3.8 Obvodový plášť 
 

Obvodový plášť bude vyzděn pomocí cihelných bloků POROTHERM EKO+,  
tl. 450 mm. Rozměry tvárnice jsou 440 x 372 x 238. Bude použita malta tepelně-izolační  
o pevnosti 5MPa. Z vnějšku bude omítnut tepelně izolační perlitovou omítkou POROTHERM 
TO  tl.30mm a na ní bude omítnuta vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL, 
tl.5mm. Z vnitřní strany bude obvodový plášť omítnut omítkou vápenocementovou 
POROTHERM UNIVERSAL tloušťky 10 mm. Vážená laboratorní neprůzvučnost této stěny 
včetně omítek POROTHERM je Rw = 49 dB 
 
 

3.9 Příčky a dělící konstrukce 
 
Vnitřní nenosné příčky jsou ve dvou šířkách a to 125 mm a 150 mm. Opláštění 

vnitřních svodů tloušťky 55,5 mm. 
 První příčka je vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM 11,5 P+D, 
 tl. 125 mm. Rozměr tvárnice je 497 x 115 x 238 mm a POROTHERM 11,5 AKU.  
Bude použita malta vápenocementová o pevnosti 5 MPa. 
Druhá vnitřní nenosná příčka bude vyzděna pomocí cihelných bloků POROTHERM  
14 P+D, tl. 150 mm. Rozměr tvárnice je 497x140x238 mm. Bude použita malta 
vápenocementová o pevnosti 5 MPa. 
 Opláštění vnitřních svodů střešní vpusti je provedeno zvukovou izolací Rockwool 
Airrock ND na níž přijde sádrovláknitá deskou Rigidur tl.12,5mm, na kterou se nanese jemná 
sádrová stěrka. Celková tloušťka  této příčky včetně izolace je 55,5mm. 
 
 

3.10 Izolace 
 
3.10.1 Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
 

 Izolace spodní stavby bude realizováno pomocí 2 asfaltových modifikovaných pásů 
typu S, spojovaných natavením na základovou desku opatřenou penetrací. Po vyzdění 
vybetonování základů a ztraceného bednění BTB od výrobce Prefa Brno se provede 
modifikovaný asfaltový pás na toto bednění, za použití zpětného spoje. Tuto izolaci  
po provedené základové desky spojíme natavením s izolací horní stavby bude realizováno 
pomoci 2 asfaltových modifikovaných pásů typu S, spojovaných natavením na základovou 
desku. 
 Jednotlivé separační vrstvy u podlah budou zhotoveny z polyethylenové folie. 
Izolace střešní konstrukce bude zhotovena z asfaltových modifikovaných pasů SBS  
s polyesterovou rohoží spojovanou tavením. Dále zde bude použita parotěsnící fólie DEKBIT 
ALP. U nepochůzí střechy je použita jako filtrační vrstva geotextilie zabraňující zanášení 
drenážní vrstvy. 
 
 

3.10.2 Tepelné izolace 
 

U obvodového nosného zdiva v místě základů je pod základovou deskou provedena 
tepelná izolace okrajová XPS v délce 1000 mm od základu a v tloušťce 100mm z důvodu 
možného nežádoucího proudění vzduchu konstrukcemi - tepelných mostů.  
Obvodové nosné zdivo je bez zateplení. 
 V podlahách na základových deskách bude použita tepelné izolace Dekpir FLOOR 
022 v tloušťce 60 mm. Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti  
je λ=0,022 W.m-1.K-1. Součinitel prostupu tepla U u těchto konstrukcí na zemině, vyhoví. 



 Střešní plášť nad 1NP bude zateplen spádovými klíny ISOVER EPS 200S se spádem 
2% v tloušťce od 20-90 mm na níž přijde druhá vrstva této izolace v tloušťce 160 mm. 
Spádové klíny jsou z expandovaného polystyrenu a jsou kašírované asfaltovým pásem,  
aby na ně mohla natavena horní vrstva hydroizolace. 
 
 

3.10.3 Akustické izolace 
 
U skladby železobetonového monolitického schodiště je použita zvuková (tepelná) 

izolace Isover TDPT v tloušťce 26mm. Na níž přijde izolační rohož z PE pryže, systém 
SHÖCK typ R, tl.3mm.   
 Ostatní konstrukce podlah nad 1NP obsahují ve své skladbě zvukovou (tepelnou) 
izolaci ISOVER TDPT. 
 
 

3.10.4 Izolace proti radonu 
 
Dům stojí na místě se středním radonovým rizikem, není třeba tedy zvláštních 

opatření. 
Postačí zatáhnout KARI síť základové desky nad základové pásy aby nedošlo  
k popraskání v jejich spoji, a nedošlo k poškození asfaltových pásů typu S spodní stavby. 
 
 

3.11 Podlahy 
 

Viz. výpis skladeb konstrukcí (příloha C1.05 – Výpis skladeb konstrukcí) 
 
 

3.12 Truhlářské výrobky 
 

Jsou typizované. Vnitřní dveře, plastová okna a francouzská okna budou dodány 
firmou SOLODOOR a vnější dveře firmou VEKRA. Prosklené vnitřní stěny budou dodány  
ve své požadované velikosti na zakázku od firmy CLEARMONT s kováním DORMA 
TENSOR. Sekční garážová vrata budou dodány firmou LOMAX.  
 Bližší specifikace ve výpisu truhlářských výrobků (příloha C1.06 – Výpisy výrobků). 
 
 

3.13 Zámečnické výrobky 
 

Jsou typizované, budou vyrobeny z nerezové oceli. Veškerá zábradlí včetně zábradlí 
francouzských oken od firmy ALZAZABRADLI. Mimo zábradlí se šikmou schodišťovou 
rampou, která je od firmy ALTECH. 
 Bližší specifikace ve výpisu zámečnických výrobků (příloha C1.06 – Výpis výrobků). 
 
 

3.14 Klempířské výrobky 
 

Jsou typizované, budou vyrobeny z titan-zinkového plechu. Veškeré plechy budou 
dodány firmou COLEMAN S.I. 
 Bližší specifikace ve výpisu zámečnických výrobků (příloha C1.06 – Výpis výrobků). 
 
 

 
 
 



3.15 Obklady 
 
 Vnitřní obklady budou dodány firmou RAKO. Místnosti s keramickou dlažbou  
viz. příloha C1.05 - výpis skladeb. 
Obklady jsou navrženy v místnostech s keramickou dlažbou jako keramický sokl do výšky 
100 mm. V místnosti  č. 1.02 – WC; č. 109 – koupelna; č. 2.07 – koupelna je proveden 
keramický obklad stěn do výšky 2000 mm. V místnosti č. 1.04 - kuchyně a č. 2.02 – kuchyně 
bude kromě soklu také obklad výšky 1100 mm ve výšce 800 mm od podlahy. 
 Vnější obklady budou použity při spodním okraji fasády jako betonový obklad 
TOSCANA 2/1; rozměr 273 x 132 x 10 mm vyplněny spárovací hmotou Rustical. 
 
 

3.16 Omítky 
 

 Vnější stěny budou omítnuty tepelně-izolační perlitovou omítkou POROTHERM TO  
tl. 30mm a na ní přijde vápenocementová omítka POROTHERM UNIVERSAL tl.5mm. 
 Vnitřní stěny, příčky a stropy budou omítnuty vápenocementovou omítkou 
POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Opláštění dešťového svodu v místnostech  
č. 1.04 – kuchyně a 1.03 – šatna bude omítnuto jemnou sádrovou stěrkou Remano Glet XL. 
 Fasádní  omítka bude provedena z akrylátové omítky STOCOLOR X-BLACK barvy 
bordo.  
 
 

3.17 Malby a nátěry 
 
 Vnitřní stěny budou vymalovány barvou typu Primalex – všechny místnosti mimo 
obývací pokoje, ložnice, kuchyně a dětské pokoje budou vymalovány bílou barvou. Dětské 
pokoje budou vymalovány sv.modrou barvou, ložnice v odstínu lila, kuchyně v barvě  
sv. zelené a obývací pokoje v barvě béžové a stěna přiléhající ke kuchyní v bravě vínové. 
 Fasáda objektu je natřena fasádní barvou STOCOLOR X- BLACK v odstínu bordo. 
 
 

3.18 Barevné řešení 
 
 Fasáda objektu je natřena fasádní barvou STOCOLOR X-BLACK v odstínu bordo.  
Při spodním okraji na fasádě je keramická mozaika betonový obklad TOSCANA 2/1. 
 Okna a dveře jsou v barvě titanu. Vrata jsou v barvě antracitové. Veškeré 
oplechováni je z titanzinkového plechu. 
 Střecha je plochá - nad 1NP pochůzí z keramické dlažby na podložkách a nad 2NP 
nepochůzí zatížená kačírkem. 
 Plastová střešní hlavice pro odvětrání koaxiálního spalinového systému nad 2NP  
je v barvě šedé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Technická za řízení 
 

4.1 Kanalizace 
 

Kanalizace soukromé části bude řešena jednotnou oddílnou kanalizací. Veškerá 
napojena přípojkou – PVC KG DN 150 na veřejnou jednotnou kanalizaci – BET DN 400 
pomoci osazeného připojovacího kusu. Veškeré dešťové vody budou vedeny do uliční 
kanalizace. Drenážní odvodnění opěrné zdi z PVC DN 110 a drenáže kolem objektu  
bude z PVC DN 150. 

 
 
4.2 Vodoinstalace 
 
Vodoinstalace bude přes vodoměrnou šachtu ASIO – AS-VODO A2 napojena 

přípojkou HDPE 100 SDR 11 40 x3,7 na veřejný vodovod – HDPE 100 SDR 17 100 x 5,9 
pomoci navrtávacích pásů se zemní soupravou.  
Ohřev TUV bude realizován plynovým kotlem GEMINOX ZEM. 
 
 

4.3 Elektroinstalace 
 

Elektroinstalace bude přes elektroměrnou skříň v oplocení napojena na veřejné silové 
vedení nízkého napětí. 
 
 

4.4 Vytápění 
 

Bude realizováno kombinovaným plynovým kotlem GEMINOX ZEM. Trubky budou 
bezešvé měděné. Jednotlivá topidla budou značky KORADO. 
 
 

4.5 Rozvod plynu 
 
Rozvod plynu bude přes větratelnou niku (570 x 530 x 230mm) v oplocení na hranici 

pozemku napojena připojkou LPE 40 na veřejný plynovodní potrubí nízkotlaké –  
NTLPE 160 1994. 
 
 
 
5. Zvláštní požadavky a jejich řešenÍ  
 

5.1 Požární bezpečnost 
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 
d) umožnění evakuace osob a zvířat, 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 
Doložena zpráva požární bezpečnosti stavby (viz. příloha C4.01 – Požárně 

bezpečnostní řešení). 
 
 

 
 



5.2 Ochrana proti hluku 
 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace,  
které působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční 
klid a je vyhovující pro obytné prostředí. 

Počítá se s mírně zvýšenou prašností a hlučností v době výkopových prací 
od stavebních strojů. 
 
 

5.3 Hygienické požadavky 
 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb. 

 
 
5.4 Ekologické požadavky 

 
Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 

č.381/2001 Sb. a novelou 148/2006 Sb. 
 
 

5.5 BOZ 
 
Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. a novelou 

1591/2006 Sb. 
 
 

5.6 Likvidace odpadů 
 

Domovní odpady budou ukládány do odpadních nádob a poté budou likvidovány  
v souladu s likvidací odpadů obce. Stavební odpad vzniklý během realizace stavby  
bude odvážen na skládku odpadů. O jeho likvidaci předloží stavebník potvrzení. 
 
 
 
6. Úpravy okolí objekt ů 
 

6.1 Přístupové komunikace 
 

Před objektem vede veřejná komunikace. Pro vstup do objektu bude zrealizována 
zámková dlažba stejně tak pro vjezd do garáže ve spádu 6,25%. 
 
 

6.2 Okapové chodníky 
 

Okolo objektu bude zrealizován okapový chodník – kačírek, šířky 500mm, za pomocí 
betonových dlaždic, délky 1500 - 3900mm. 

 
6.3 Zpevněné plochy 

 
Terasa bude z mrazuvzdorné keramické dlažby, přístupové komunikace ze zámkové 

dlažby, okapový chodník šířky 500mm za pomocí betonových dlaždic,  
délky 1500 – 3900mm. 
 



6.4 Zeleň 
 
Po provedeni veškerých prací bude rozmístěna původní ornice umístěna na deponii 

na pozemku. Bude vysazena tráva na celém pozemku, vyjma míst se zpevněnými plochami. 
 
 

6.5 Oplocení a opěrné zdi 
 

Pozemek je v zahradní části kolem obvodu oplocen drátěným pletivem výšky   
2,1 m. Na hranici pozemku s komunikací bude zřízen plot ze štípaných tvárnic FINO. 
Oplocení a opěrné zdi budou zhotoveny z betonových tvarovek Gravity Stone, firmy  
KB Blok. 
 
 

6.6 Terénní úpravy 
 
Na pozemku budou především výkopy, ale i drobné násypy. Viz. výkresová dokumentace – 
základy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 24.5.2013         

…........................... 
Michaela Hornychová 

 



Závěr 
 
V rámci bakalářské práce byla zpracována prováděcí projektová dokumentace dle platných 
právních předpisů a technických norem.  
Cílem bylo vytvořit ideální dům pro osobu pohybově postiženou a vystihnout podstatu 
bezbariérového bydlení v rodinném domě. 
Vzhledem k tomu, že pohyblivost a schopnost handicapovaného je ovlivněna jeho vzrůstem, 
dovedností a fyzickými schopnostmi, je velmi těžké najít optimální řešení, které by uspokojilo 
každého. 
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