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Abstrakt  

V bakalářské práci je řešen návrh rodinného domu se soukromou kanceláří. Objekt 

má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Budova má obdélníkově členěný 

půdorys a je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. V objektu se nachází 

provozovna a jedna bytová jednotka.  

Klí čová slova 

Rodinný dům, soukromá kancelář, částečné podsklepení, jednoplášťová plochá 

střecha  

Abstract 

A design of a detached house with private office is solved in this bachelor&apos;s 

thesis. The building itself has a rather rectangular main floor plan. A design of a flat one-

layered casing roof is solved on this building. In the building itself, there is one workshop 

and one housing unit.  

Keywords 

Detached house, private office, partial basement, flat one-layered casing roof  
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Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem řešil návrh rodinného domu se soukromou kanceláří. 

Rozhodl jsem se pro dispozici kdy samotná kancelář se bude nacházet v částečně 

podsklepeném suterénu a  obytná jednotka ve zbylých dvou nadzemních podlažích. 

Nosný systém je zděný, vodorovné nosné konstrukce jsou se železobetonu. Jako 

zastřešení byla navržena plochá jednoplášťová střecha, střecha garáže je vegetační. 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a)  Identifikace stavby 
 
Název stavby:    Rodinný dům se soukromou kanceláří  
 
Místo stavby:    p.č. 673 a 674, k.ú. Brušperk,  
 
 
Identifika ční údaje stavebníka 
 
Stavebník:      
 
Zpracovatel projektové dokumentace 
 
Zpracovatel projektové dokumentace:  Roman Wilkonský 
 
Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Předmětem stavby je výstavba rodinného domu se soukromou kanceláří včetně 
zpevněných ploch, jeho napojení na inženýrské sítě, místní komunikaci, provedení 
nezbytných terénních a sadových úprav v okolí domu a oplocení pozemku. 
 
Jedná se o novostavbu, která je navržená jako podsklepená dvoupodlažní budova. 
Administrativní provoz se zázemím se nachází v 1S. Obytné části se nachází v 1NP a 2NP, 
kde v 1NP je denní část se vstupem, předsíní, halou, koupelnou s WC, obývákem, kuchyní 
a pokojem hosta. V 2NP je noční klidová část, zde se nachází 3 ložnice a jedna pracovna, 
dvě ložnice jsou situovány na jihovýchod s přístupem na terasu. 
 
Vstup do objektu je orientován na severovýchod. Objekt je zastřešen plochou 
jednoplášťovou střechou s atikou. 
 
Stavba není řešená jako bezbariérová. 
 
b)  Dosavadním využití a zastavěnosti území, majetkoprávní vztahy 
 
Dosavadní využití a zastavěnosti území 
 
Navrhovaná novostavba se bude nacházet v mírném svahu a částečně zastavěné části obce 
Brušperk. Rodinný dům bude postaven na pozemku investora. Pozemek je celý oplocen. 
Dnes jsou na pozemek zhotoveny 2 stávající vjezdy z místní komunikace. Na pozemku se 
nachází stromy a keře. 
 
Parcelní čísla, vlastnictví pozemků 
 
Stavba bude prováděna na pozemcích v katastrálním území Brušperk, a to: 
 
par. č.      druh pozemku 
       vlastnictví      
p.č. 673     zahrada 
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       Lukovská Marie Mgr., Podroužkova 1677/2, Ostrava Poruba 708 00  
p.č. 674     zahrada 
       Lukovská Marie Mgr., Podroužkova 1677/2, Ostrava Poruba 708 00 
  
Sousední pozemky tvoří 
par. č.     vlastník 
671/5      Přátka Petr, Urxova 471/12, Ostrava Poruba 708 00 
671/6      Přátková Dagmar, Podroužkova 1684/13, Ostrava Poruba 708 00 
671/7      Galajda Martin, Staroveská 1067, Brušperk 739 44 
672      Olivka Josef, Staroveská 307, Brušperk 739 44 
2397/1     obec Brušperk, komunikace  
2407      Valová Šárka Mgr., Dráhy 1076, Brušperk 739 44    
 
 
c) Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
Jedená se o stavbu rodinného domu, území proto není třeba zkoumat z výše uvedeného 
hlediska dopodrobna. Byl proveden radonový průzkum,  polohopisné a výškopisné 
geodetické zaměření. Skladba podloží – viz radonový průzkum. 
 
Inženýrsko-geologický průzkum 
 
Byl proveden hydrogeologický průzkum. Základová zemina je zemina soudržná jílovo-
písčitá hlína (F6-F4 dle ČSN 73 1001) s odvozeným normovým namáháním 170 kPa. 
 
Hladina podzemní vody nijak neovlivňuje základové poměry. 
 
Na pozemku se nenacházejí žádné podzemní překážky. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Novostavba rodinného domu bude napojena  na stávající zpevněnou komunikaci - cestu, 
která vede podél celého pozemku. Vjezd na pozemek bude původní po stávajícím sjezdu 
v místě horní plotové brány. Na vjezdu bude za stávající horní bránou směrem dovnitř 
pozemku provedena nová posuvná brána a vstupní branka k chodníku. Zároveň bude 
upraveno oplocení kolem nové brány.  Původní sjezd na pozemek bude zachován.  Touto 
úpravou bude umožněno na vjezdu umístit posuvnou bránu a také vstupní branku 
k přístupovému chodníku. 
 Rodinný dům bude napojen na elektřinu, vodovod, plynovod, odpadní dešťové budou 
svedeny do dešťové kanalizace a odpadní vody splaškové budou svedeny do splaškové 
kanalizace, která vede v cestě u pozemku. Přípojka elektřiny je již realizována – 
dodavatelem ČEZ – na základě samostatného povolení. 
 
d) Požadavky dotčených orgánů 
 
Požadavky dotčených orgánů pro novostavbu rodinného domu byly zapracovány do tohoto 
projektu : vyjádření SmVaK, RWE a souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF. 
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e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Navržené technické řešení je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dané vyhláškou 
č. 268/2009 sb. O technických požadavcích na výstavbu. 
 
Stavba není řešená jako bezbariérová. 
 
f)  Splnění podmínek regulačního plánu 
 
Návrh stavby je v souladu se stávajícím ÚP.   
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
Nenachází se zde žádné vazby na jiné stavby ani jiná opatření v dotčeném území. Na 
oplocený pozemek jsou dnes stávající 2 vjezdy ze zpevněné cesty kolem pozemku.  
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky. Termín bude součástí zadávacích podmínek. 
Harmonogram prací předloží zhotovitel investorovi a stavebníkovi k odsouhlasení před 
zahájením prací. 
 
i)   Orientační hodnota stavby, plocha stavby 
 
Orientační cena stavby :    9.500.000,- Kč. Výše investičních nákladů bude přesně určena          
na základě veřejné soutěže. 
 
Celková zastavěná plocha je 193,62 m2 
Celková podlahová plocha stavby je 439,78 m2 

Celková plocha stavebního pozemku je 2567,48 m2 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
 
Stavební pozemek se nachází v částečně zastavěné části obce v mírném svahu. Pozemek je 
přístupný po místní zpevněné komunikaci. Pozemek je dnes oplocen a jsou zde 2 stávající 
vjezdy přes plotové brány. 
 
Pro výše uvedenou stavbu dojde k záboru zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu a to v místě stavby.  Souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF : č.j. MMFM 
75552/2012, SP.ZN. MMFM_S 9691/2012/OŽPaZ/BilJ, datum vydání 16.7.2012. 
 
Žádné podzemní překážky se v místě nové výstavby rodinného domu nenacházejí. Na 
pozemku se nacházejí  stromy a keře. Na pozemku se také nacházejí ovocné a jehličnaté 
stromy. Ty výstavbou nebudou dotčeny. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Předmětem projektu je návrh rodinného domu se soukromou kanceláří, součástí jsou také 
okolní zpevněné plochy. 
 
Po stránce architektonické jde o dvoupodlažní podsklepený objekt s plochou střechou a 
jednoduchým členěním fasády. Objekt má zhruba obdélníkový půdorys. 
 
Dispoziční řešení 
V přízemí bude vstupní zádveří, hala, garáž a technická místnost, koupelna s WC, dále 
obývací pokoj a kuchyně. V patře bude chodba,  koupelna, WC, pracovna a 3 pokoje. 
 
V suterénu je umístěna soukromá kancelář se zázemím, které se skládá s kuchyňky, WC, 
skladových prostor a zasedací místnosti. 
 
Střecha garáže nad 1NP je řešená jako pochozí vegetační terasa.  
 
Střecha nad 2NP je řešená jako nepochozí jednoplášťová plochá. 
 
c) Technické řešení 
 
Dům má 2 nadzemní podlaží a je z větší části podsklepen. Střecha je plochá s atikou, výška 
atiky je 6,6 m nad upraveným terénem. Stavba je zasazena do mírného svahu. Ze dvou 
bočních stran je původní terén odvezen, násypy jsou svahovány s dostatečným odstupem 
od nosné zdi aby bylo dosaženo požadované osvětlení. Nosné zdivo je realizováno 
z podélně děrovaných keramických tvárnic Porotherm 40+ EKO tloušťka 400 mm, 
suterénní zdivo je realizováno z bednících betonových tvarovek BTB Prefa 40/40/25 
tloušťka 400 mm. Stropy a vodorovné nosné konstrukce střechy jsou realizovány 
z železobetonových křížem vyztužených desek tloušťky 250 mm. 
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Svah přiléhající k budově bude proveden z gabiónové opěrné stěny. Další svahování bude 
provedeno ve sklonu 1:0,5. Veškeré svahování zpevněných ploch popsané ve výkrese 
situace stavby musí být dodrženo.  
 
Na stavební parcele je již zrealizovaná elektrická připojka ČEZ, dále bude realizováno 
napojení kanalizace, plynu, vody a dešťové kanalizace.  
 
d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Stavba bude napojena na stávající místní zpevněnou komunikaci pomocí dvou příjezdů, 
jeden je již stávající a proveden. Oba dva příjezdy jsou provedeny ze zpevněné zámkové 
dlažby provedené na štěrkovém podsypu frakce 16/32 zpevněn na Edef = 200 kPa. 
 
Napojení na stávající splaškovou a dešťovou kanalizaci bude řešeno jednotlivými 
přípojkami. Vodovod bude také napojen samostatnou vodovodní přípojkou s vodoměrnou 
šachtou. Plynovod je opět realizován samostatnou přípojkou 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
Oba dva příjezdy jsou provedeny ze zpevněné zámkové dlažby provedené na štěrkovém 
podsypu frakce 16/32 zpevněn na Edef = 200 kPa 
 
Kanalizační a dešťová kanalizace je provedená z materiálu PVC-KG, vodovod z PE, 
plynovod D40x3,7 SDR 11 mat. PE100+ DUALTEC. 
 
Zásady řešení vnitřních instalací: 
- rozvody vody - měděné potrubí 
- rozvody kanalizace - plastové potrubí 
- rozvody plynu - měděné potrubí 
- rozvody elektrických instalací - měděné vodiče CYKY 
- rozvody ústředního vytápění - měděné trubky 
- kotel ústředního topení se zásobníkem - závěsný kotel  
- otopná tělesa - desková tělesa,  
- vybavení kuchyně : elektrická sklokeramická deska, elektrická trouba 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba  při provozu nebude mít žádný negativní vliv na zhoršení životního prostředí.  
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 
 
Odpadní vody dešťové budou napojeny do dešťové kanalizace, odpadní vody splaškové 
budou napojeny na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. 
 
Komunální odpad bude ukládán do  příslušných sběrných nádob a odvážen na skládku 
komunálního odpadu. 
 
Období výstavby : 
Při výstavbě budou vznikat odpady běžné ve stavební činnosti, které lze zařadit do 
kategorie odpadů následovně: 
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Kód odpadu Druh odpadu Kategorie 
17 01 01 stavební odpad – beton O 
17 01 02 stavební odpad - cihla O 
17 02 01 stavební odpad – dřevo O 
17 04 05 stavební odpad – železo O 
17 04 11 kabely O 
17 03 02 asfalt bez dehtu O 
17 05 04 vytěžená zemina O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 

 
Při likvidaci odpadů je investor a dodavatel stavby povinen zabezpečit veškeré nakládání 
s odpady podle příslušných legislativních opatření, tj. podle zákona č. 185/2001 Sb. a 
dalších předpisů z něho vyplývajících, zejména prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 
383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. Likvidace odpadů bude realizována dle platné legislativy. 
 
Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební 
činností na životní prostředí minimálně. 
Celkově lze říci, že během výstavby vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde               
k zásadnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikaci 
 
Neřeší se. 
 
h) Průzkumy a měření 
 
Byl proveden radonový průzkum, viz příloha 1. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
 
Bylo provedeno polohopisné a výškopisné geodetické zaměření na pozemku. Polohopisný 
systém J-TSK, a výškopisný systém Balt po vyrovnání. 
 
j) členění stavby na jednotlivé objekty 
 
SO01 – Rodinný dům se soukromou kanceláří 
SO02 – Přípojky inženýrských sítí 
SO03 – Zpevněné plochy a komunikace 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí stavby 
 
Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky, stavba bude prováděna na pozemku majitele. 
 
l) Zajišt ění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Stavební firma je povinna zajistit bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu na 
staveništi. Bezpečnost a ochrana zdraví se bude řídit dle platných zákonů a vyhlášek a to : 
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• Stavební firma je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi 

potřebnými opatřeními v souladu s platnými právními předpisy a normami, zejména s 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. 

•  Při stavbě bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 – O bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. a závazná 
ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 

• Pro jednotlivé pracovní operace spojené s realizací vypracuje zhotovitel technologický 
postup, kde budou podrobně uvedeny a rozpracovány pracovní postupy a veškerá 
bezpečností opatření. Tento technologický postup musí být v souladu se zájmy 
objednatele a všemi bezpečnostními předpisy. 

• Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s obecnými bezpečnostními předpisy v 
rozsahu, který se jich týká, technologickými postupy i dalším možným nebezpečím, 
vyplývajícím z pohybu a práce ve výškách, při práci na elektrických zařízeních, či v 
jejich blízkosti. 

 
Musí být zabezpečen odborný a bezpečnostní dozor. 
Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky. 
 
Všechny vstupy na staveniště musí být opatřeny bezpečnostními tabulkami a značkami 
(zákazy, výstrahy apod. - ČSN ISO 3864), zejména o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
Stejně tak budou označeny skládkové plochy, sloužící pro krátkodobé uložení stavebního 
materiálu. 
 
 
2.  Mechanická odolnost a stabilita 
 
Dům je navržen tak, aby splňoval mechanickou odolnost a stabilitu – na základě 
technologických postupů prováděnými stavební firmou. 
Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0035 a ČSN 73 1701.Všechny použité stavební díly 
vyhovují v dané expozici. 
 
3.  Požární bezpečnost 
 
Viz samostatná zpráva požární ochrany. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 
Během stavby a provozování nedojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění hygieny, 
ochrany zdraví a také životního prostředí. 
 
Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění 
s regulací tepla pomocí termostatických ventilů 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Výstavba  rodinného domu je navržena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání.  
Bezpečnost je zajištěna tím, že stavba je navržená a realizována dle platných vyhlášek a 
norem. 
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6.Ochrana proti hluku 
 
Provoz domu je bezhlučný. 
 
Vnější hluk stavba nebude produkovat a vnitřní řešení a použité stavební materiály splňují 
podmínky požadavků norem.  
 
Akustické vlastnosti základních konstrukcí horní stavby : 
Obvodová stěna   Rw= 44dB 
Vnitřní nosná stěna   Rw= 42dB 
Okno       Rw= 32dB 
 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN 73 0532 Akustika. 
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ČSN 73 0540. 
Energetická potřeba stavby je řešena jako součást realizačního projektu vytápění budovy. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace 
 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky pro bezbariérový přístup. Nejedná se o bezbariérovou 
stavbu. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Novostavba rodinného domu není ohrožena výskytem radonu, agresivní spodní vodou, 
seismicitou, nebudou narušená ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Navrhovaná stavba dle projektové dokumentace dané požadavky splňuje. 



 - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
Název  stavby       : Rodinný dům se soukromou kanceláří 
 
 
Místo stavby       : parcely č. 673 a 674 k.ú. Brušperk 
                                     
 
Investor        :  
 
                         
Stupeň dokumentace    : Dokumentace pro realizaci stavby 
 
Vypracovala       : Roman Wilkonský 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2013                                



 - 2 - 

a. Účel objektu 
 
Jedná se o rodinný dům se soukromou kanceláří. Provoz soukromé kanceláře se nachází 
v suterénu, obytná část se nachází v 1. a 2. NP. 
 
b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení, vegetační úpravy okolí, 
užívání objektů osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 
 
Dům je částečně podsklepený, má 2 nadzemní podlaží a plochou jednoplášťovou střechu. 
Architektura domu je založena na geometricky čistých plochách, které jsou opticky děleny 
a rozlišeny jinou barvou omítky. Začlenění stavby, struktura a barva jednotlivých ploch je 
navržena tak aby respektovala okolní zástavbu.  Půdorys stavby je obdélníkový. 
 
Stavba je navržena tak aby plnohodnotně sloužila svým uživatelům a to v dispozičních, 
funkčních a estetických aspektech. 
 
Terén okolo 1S bude z jihovýchodní a jihozápadní strany vykopán. Původní terén bude 
svahován ve sklonu 1:0,5 do vzdálenosti 2 metry od budovy. Touto úpravou bude zajištěno 
dostatečné osvětlení administrativního provozu. Svah přiléhající k budově bude řešen jako 
gabiónová opěrná zeď. Horní hrana zdi bude oplocena.  
 
Současné stromy na pozemku budou ponechány. Okolí domu bude pokryto trávníkem. 
 
Povrch pochozích i pojízdných komunikací bude proveden z betonové zámkové dlažby. 
 
Objekt není řešen jako bezbariérový. 
 
c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Celková užitná podlahová plocha činí 439,78 m2. Celkový obestavěný prostor činí 410 m3. 
Zastavěná plocha je 146,6 m2. Vstup do obytné části je situován na severovýchod. 
Osvětlení obytných místností je zajištěno dodržením minimální doporučené plochy 
zasklení, které je rovno 1/10 plochy místnosti. 
 
d. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 
a jeho požadovanou životnost 
 
Technické a konstrukční řešení výstavby objektu předpokládá co největší využití 
stavebních materiálů. 
 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Šířka pasů bude 500 mm a 
jejich výška rovněž 500 mm. Dále na základových pasech bude zhotovena podkladní 
betonová mazanina tloušťky 100 mm vyztužená kari sítí. 
 
Suterénní zdivo na, které působí zemní tlaky bude zhotoveno z tvarovek BTB 40/40/24. 
Tento druh zdiva je zvolen pro možnost vyztužení a zmonolitnění, díky čemuž lépe odolá 
zemním tlakům. Veškeré ostatní obvodové nosné zdivo bude provedeno z podélně 
děrovaných tvárnic Porotherm 40 EKO+ na MVC. Vnitřní nosné zdivo je provedeno 
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z tvárnic Porotherm 30 na MVC, příčky jsou provedeny z tvárnic Porotherm 11,5 Profi na 
MVC.  
 
Veškeré obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Baumit 
Open. Oblast soklu bude řešena pomocí systému stejného výrobce. Spodní stavba bude 
zateplena pomocí Isover XPS. 
 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena z dvou modifikovaných asfaltových pásů typu 
S, DEKTRADE ELASTEK 40 + GLASTEK 40. Tyto pásy budou kladeny na vazbu a 
bodově nataveny. Hydroizolace střechy bude provedená PVC fólií DEKTRADE 
DEKPLAN 76, bude provedeno řádné oplechování atiky, komínů a prostupů. 
 
Stropní konstrukce budou provedeny z železobetonové křížem vyztužené desky tloušťky 
250 mm. Bylo zvoleno toto řešení, protože velikost některých místností jak v podélném tak 
příčném směru dosahuje více jak 6 m a použití Porotherm systémového řešení by bylo 
možné avšak POT nosníky by dosahovaly velkého průhybu a musely by se ztužovat. 
 
Střecha je jednoplášťová a zateplena systémem spádových tepelně izolačních klínů od 
firmy Isover. Spád střechy bude 3%. 
 
Podlahy budou řešeny anhydritovým potěrem a kročejová izolace bude z EPS firmy Isover, 
popř. Mirelon. Jedná se o těžké plovoucí podlahy. 
 
Schodiště z 1PP do 1NP bude monolitické, schodiště z 1NP do 2NP bude provedeno jako 
ocelové schodnicové s ocelovými stupni. 
 
Okna budou řešená jako dřevěná s izolačními dvojskly pro lepší tepelně technické 
vlastnosti.  
 
Dveře rovněž budou dřevěné. 
 
Odvětrávání WC a kuchyňky v 1S bude provedeno odvětrávacím potrubím, které bude 
vyvedeno až na střechu. V každé místnosti bude ventilátor s vlhkostním popř. časovým 
spínačem. Za každým ventilátorem bude nainstalována zpětná klapka, aby se zabránilo 
úniku znečištěného vzduchu zpět do místnosti. 
 
Vytápění domu bude zajištěno nástěnným plynovým kotlem ViaKon 24, VIADRUS. 
 
e.Tepelně technické  vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Tepelné požadavky dle ČSN 73 0540 jsou dodrženy navržením skladeb na požadovaný 
součinitel prostupu tepla. Dobrá tepelná akumulace bude zajištěna zdivem z cihelných 
bloků, v místě BTB tvarovek bude zajištěn požadovaný součinitel prostupu tepla větším 
zateplením pomocí XPS. 
 
f. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
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Pro novostavbu rodinného domu byl proveden radonový průzkum. Inženýrsko-geologický 
průzkum nebyl prováděn. Základová zemina je zemina soudržná jílovo-písčitá hlína (F6-
F4 dle ČSN 73 1001) s odvozeným normovým namáháním 170 kPa. 
 
Hladina spodní vody nedosahuje dnes hloubky  založení stávajícího objektů. 
 
Založení objektu je vyhovující pro výstavbu novostavby. 
 
g. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků 
 
Objekty v průběhu výstavby nebudou zatěžovat životní prostředí. Stavby nemají žádný 
negativní účinek na životní prostředí. 
 
Objekt bude mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Komunální odpad bude 
ukládán do popelnic a smluvně odvážen na řízenou skládku. 
 
h. Dopravní řešení 
 
 
Novostavba rodinného domu bude napojena  na stávající zpevněnou komunikaci - cestu, 
která vede podél celého pozemku. Vjezd na pozemek bude původní po stávajícím sjezdu 
v místě horní plotové brány. Na vjezdu bude za stávající horní bránou směrem dovnitř 
pozemku provedena nová posuvná brána a vstupní branka k chodníku. Zároveň bude 
upraveno oplocení kolem nové brány.  Původní sjezd na pozemek bude zachován.  Touto 
úpravou bude umožněno na vjezdu umístit posuvnou bránu a také vstupní branku 
k přístupovému chodníku. 
 
Dále bude vytvořen nový příjezd pro soukromou kancelář ze zpevněných ploch. 
 
i. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
 
Objekt je navržen na pozemku, který není v záplavovém území. Podloží je stabilní není zde 
riziko sesuvů půdy a také se zde nevyskytuje poddolované území. 
 
Budou dodrženy hygienické limity na ochranu hluku ve vnitřním prostoru staveb a také 
venkovním prostoru staveb dle nařízení vlády č. 148 ze dne 15.03.2006 o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Stavba není ohrožena výskytem radonu, viz. radonový průzkum. Ochrana proti radonu je 
navíc zajištěna hydroizolací spodní stavby (2 asfaltové pásy tl. 2 x 4 mm). 
 
j. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Výstavba objektu se bude řídit dle platných zákonů a ustanovení. Stavba bude provedena 
v souladu s touto projektovou dokumentací. Pokud se vyskytnou odchylky v rozměrech 
mezi stavebními výkresy a výkresy detailů, platí rozměry použité v detailech. 
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Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a s vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. 
 
 
 
 



Závěr  

Veškeré architektonické studie jsou ve větší míře dodrženy a respektovány. 

Zároveň stavba není řešená jako bezbariérová.  

Výstup této bakalářské práce je soubor výkresů konstrukční části a to zejména 

půdorysy, řezy, situace, pohledy a střechy. Zároveň jsou řešeny výkresy konstrukční části a 

to stropy a základy. 

Dále jako výstup této bakalářské práce byla řešena požární bezpečnost a tepelně 

technický posudek. 
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