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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 
rodinného domu se soukromou kanceláří. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží s garáží pro dva osobní automobily. Objekt je osazen do svažitého terénu. Nosný 
konstrukční systém tvoří ztracené bednění Best a konstrukční systém Porotherm. Objekt je 
zastřešen sedlovou střechou a pochůzí zelenou střechou.  
  
Klí čová slova 
rodinný dům, soukromá kancelář, garáž, suterén, sedlová střecha, pochůzí zelená střecha, 
Porotherm, Best, ETICS  

  
  
  
Abstract 

The objective of this thesis is to draw up the design documentation for the construction 
of a detached house with private office. Object is a basement with garage for two cars. The 
building has two floor and one grand floor with garage for two cars. The building is set in 
sloping terrain. Load-bearing structure is formed by formwork Best and structural system by 
Porotherm. The building is coverd by saddleback roof and walkable green roof.  
  
Keywords 

detached house, private office, garage, basement, saddleback roof, walkable green roof, 
Poroherm, Best, ETICS  
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Úvod 

 Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se soukromou kanceláří. 
Úkolem samotné práce je navrhnout rodinný dům se soukromou kanceláří tak, aby vyhověl 
z hlediska konstrukčního, dispozičního, provozního a architektonického řešení. Při návrhu 
je nutno brát také ohled na to, aby objekt vyhověl všem požadavkům na tepelně - technické  
vlastnosti a vyhověl posouzení na požární bezpečnost objektu. 

 Objekt je umístěn do obce Krmelín na ulici Lyskova. Objekt je zasazen do 
svažitého terénu. Navržený rodinný dům se soukromou kanceláří je podsklepený s jedním 
nadzemím podlažím a obytným podkrovím. V suterénu je garáž pro dva osobní automobily 
skupiny 1a. Obvodové suterénní zdivo tvoří ztracené bednění Best. Obvodový plášť 
nadzemní části je tvořen zateplovacím systémem ETICS a zdivem Porotherm. Vnitřní 
nosné zdivo je tvořeno systémem Porotherm. Nenosné zdivo je kombinace systému 
Porotherm a sádrokartonových příček Knauf. Objekt je zastřešen sedlovou střechou 
s přechodem na střechu pultovou a plochou zelenou pochůzí střechu. Pro kancelářský 
provoz bylo u domu zřízeno nekryté parkoviště pro čtyři osobní automobily skupiny 1a. 

 

 

  
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

RODINNÝ DŮM SE SOUKROMOU KANCELÁŘÍ  
DETACHED HOUSE WITH PRIVATE OFFICE 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ LANDECKÝ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Ing. PETR KACÁLEK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   
 



Stránka 2 z 6 
 

Obsah 

• a) identifikační údaje……………………………………………………………str. 3 
o a.1) identifikační údaje stavby………………………….………..str.3 
o a.2) identifikační údaje stavebníka……………………………...str. 3 
o a.3) identifikační údaje projektanta……………………………..str. 3 

• b) údaje o pozemku a území stavby…………………………………………….str. 3 
o b.1) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku……....str. 3 
o b.2) údaje o stavebním pozemku………………………………..str. 3 
o b.3) majetkoprávní vztahy………………………………………str. 4 

• c) údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu……………………………………………………………………str. 4 

o c.1) údaje o provedených průzkumech………………………….str. 4 
o c.2) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu………….str. 5 

- c.2.1) dopravní napojení………………………...str. 5 
- c.2.2) napojení na technickou infrastrukturu……str. 5 

• d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů…………………………..str. 5 
• e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu…………………….str. 6 

• f) údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí……………………………..str. 6 
• g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území……………………………………………………………….str. 6 
• h) statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše……..str. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 6 
 

a) Identifika ční údaje 

a.1) Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rodinný dům se soukromou kanceláří 
Místo stavby: ulice Lyskova 
                       obec Krmelín [598348] 
                       okres Frýdek-Místek 
Katastrální území: Krmelín [674508] 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení a soukromá kancelářská činnost 

Záměrem investora a obsahem předpokládané projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu se soukromou kanceláří. Objekt je 
podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Součástí 1S je i garáž 
pro dva osobní automobily skupiny 1a. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 
35°. 

a.2) Identifikační údaje stavebníka 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Michalík 
Trvalé bydliště: Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, Ostrava 724 00 
Telefon: - 
e-mail: - 

a.3) Identifikační údaje projektanta 

Jméno a příjmení: Tomáš Landecký 
Číslo ČKAIT: - 
Obor: - 

b) Údaje o území a pozemku stavby 

b.1) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 Okolní parcely jsou již zastavěny rodinnými domy. Při návrhu stavby byly 
respektovány podmínky stanovené územním plánem obce Krmelín. Parcela dosud byla 
využívána pouze k rekreaci jako zahrada. 

b.2) Údaje o stavebním pozemku 

 Stavební pozemek, parcela č. 328/1 se nachází v katastrálním území Krmelín. 
Záměrem je výstavba novostavby rodinného domu se soukromou kanceláří. Vstup včetně 
příjezdu je z jihovýchodní komunikace, číslo parcely 329/3. Na sousedních pozemcích se 
již nachází rodinné domy. Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. 
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Bližší informace o stavebním pozemku: 

- číslo parcely: 328/1 
- výměra: 2217,00m2 
- katastrální území: Krmelín [674508] 
- číslo LV: 770 
- typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
- mapový list: DKM 
- určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 
- druh pozemku: orná půda 
- způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
- omezení vlastnického práva: nejsou evidována 

b.3) Majetkoprávní vztahy 

 Vlastnické právo stavební parcely Ing. Václav Michalík a Zdenka Michalíková, 
trvalým bydlištěm na adrese Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, Ostrava 724 00. 

Pozemky dotčené stavbou rodinného domu: 
Obec k.ú Parcelní 

č. 
Majitel Druh 

pozemku 
podle k.ú 

Poznámka Výměra 

[m2] 

Krmelín Krmelín 328/53 Václavek Martin 
 

Orná půda Sousední 
pozemek 

871 

Krmelín Krmelín 328/95 Hrebík Lukáš Orná půda Sousední 
pozemek 

843 

Krmelín Krmelín 328/41 Stoszková Martina 
Šperlín Kmil 

Orná půda Sousední 
pozemek 

1182 

Krmelín krmelín 329/3 Obec Krmelín Ostatní 
plocha 

Příjezdová 
komunikace 

852 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 

c.1) Údaje o provedených průzkumech 

 Na parcele č. 328/1 nebyl proveden geologický průzkum. Informace o 
geologických poměrech byly zjištěny z výstavby sousedních domů a ověřeny ze zprávy 
inženýrsko - geologického průzkumu firmy K-GEO s.r.o, která byla pořízena za účelem 
průzkumu poruchy nedaleké komunikace č. 1052/4 katastrální území Krmelín[674508] a 
dle mapového servru www.geology.cz. 
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c.2) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

c.2.1) Dopravní napojení 

 Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace číslo parcely 329/3. Jedná se 
komunikaci místního významu. Do k.n je začleněna dle způsobu využití jako ostatní 
komunikace a dle druhu pozemku jako ostatní plocha. 

c.2.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

c.2.2.1) Kanalizace 

 Dešťová voda bude domovní přípojkou připojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
Dešťová voda ze střechy bude odvedena přes podokapní žlab, odpadní potrubí, lapače 
střešních splavenin, svodné potrubí do hlavní revizní šachty. Odtud bude voda domovní 
přípojkou odvedena do veřejné dešťové kanalizace. Splašky z domu budou odvedeny 
odpadním podtrubím do domovní čistírny odpadních vod, odtud pak budou napojeny do 
hlavní revizní šachty a z ní budou přípojkou dovedeny do veřejné dešťové kanalizace. 

c.2.2.2) Vodovod 

 Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci přípojky a bude zde osazena vodoměrná soustava. Z vodoměrné 
šachty je navrženo potrubí PE 32 k místu vstupu do objektu. Nad venkovním potrubím 
bude ve vzdálenosti 300mm od potrubí položena modrá výstražná PE fólie. 

c.2.2.3) Plynovod 

 Nízkotlaká plynová přípojka bude přivedena pozemek stavebníka až do rozvaděče 
zakončená HUP 25kk. Odtud bude plyn veden v zemi až do objektu, do kterého projde 
přes chráničku. Ve vzdálenosti 300mm nad potrubím bude položena žlutá výstražná PE 
fólie. 

c.2.2.4) Elektřina 

 NN přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Elektroměrná rozvodnice 
bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 300mm 
nad vedením bude položena červená výstražná PE fólie. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Vyjádření souhlasu ze studií rodinného domu se soukromou kanceláří na stavebním 
odboru příslušného stavebního úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků 
dotčených orgánů si zařizuje stavebník. V průběhu projektových prací nebyla zajišťována 
žádná vyjádření dotčených orgánů. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem, vyhláškou č. 
499/2006sb. O dokumentaci staveb, vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na stavby, nařízením vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
nařízením vlády č. 591/2006sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Řídí se doporučeními dle platných norem ČSN. 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

 Předložená dokumentace pro stavební povolení vychází ze studie, zpracované 
Tomášem Landeckým v lednu 2013. 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

 Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného RD, je 
možnost napojení staveniště na inženýrské sítě. Dále je pozemek napojen na dopravní 
infrastrukturu obce. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
výstavby 

 Stavebník předpokládá zahájení výstavby v dubnu 2014 a dokončení výstavby 
v červenci 2016. 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o 
podlahové ploše 

 Odhadová cena stavby dle orientační ceny 6000kč./ 1m3 je 8 428 200kč při výměře 
1404,70m3. 

Údaje o objektu: 

- celková plocha: 2217,00m2 
- zastavěná plocha: 156,90m2 
- zpevněná plocha: 244,07m2 
- výška hřebene od UT: 7,770m – 9,220m 
- sklon střechy: 35° 
- počet bytů: 1 
- počet garážových stání: 2 
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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 je 
v památkové zóně 

 Před zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště. Staveniště bude 
umístěno na pozemku stavebníka v k.ú Krmelín na parcele č. 328/1. Parcela sousedí 
s parcelami č. 328/53, 328/95, 328/41 a přiléhá ke komunikaci na parcele č. 329/3. Před 
zahájením výstavby bude v místě budoucího rodinného domu se soukromou kanceláří 
sejmuta ornice. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících 

 Řešené území se nachází v k.ú Krmelín. Stavení parcela je svažitého charakteru. 
Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt je podsklepený, s jedním 
nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Součástí 1S je i garáž pro dva osobní 
automobily. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou se sklonem 35°. Úroveň podlahy 
1NP je minimálně 150mm nad upraveným terénem. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sítí staveb 
a řešení vnějších ploch 

Založení stavby 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 200kPa, rozměry jednotlivých pasů viz. projektová dokumentace. Objekt je založen 
na monolitických základových pasech z betonu C12/15. Na těchto pasech bude zhotovena 
podkladní deska tl. 100mm z betonu C12/15 a vyztužena karisítí Ø6 s oky 150x150mm 
(překrytí přes 2 oka). Nejmenší hodnota vzdálenosti základové spáry od upraveného terénu 
je 870mm (tato hodnota je v místě nájezdu z rampy do garáže v 1S; je splněna nezámrzná 
hloubka).  

Svislé konstrukce 

 Pro výstavbu byl zvolen zdící systém Porotherm. 

 Obvodové zdivo v 1S bude zhotoveno ze ztraceného bednění Best30 (300/250/500) 
prolévaných betonem C12/15. Obvodové zdivo v 1NP a 2NP bude zhotoveno z tvarovek 
PTH 30 P+D na maltu PTH TM 5MPa. Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z tvarovek 
PTH 24 P+D na maltu PTH TM 5MPa. Vnitřní nenosné zdivo je z tvarovek PTH 11.5 P+D 
ba maltu PTH 5MPa a v kancelářské části, pak ze sádrokartonových desek Knauf tl. 
2x12,5mm. Sádrokartonová příčka z desek Knauf tl. 2x12,5mm bude použita také 
v místnosti č. 103. 
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Obvodový plášť 

 Obvodový plášť do výšky 500mm nad upravený terén bude tvořen - tenkovrstvou 
omítkou s organickým pojivem, základní vrstvou s vysokou kryvostí, sklotextilní sítí, 
stěrkou, XPS tl. 80mm, lepící hmotou, plastovými kotvami, obvodovým zdivem PTH 30 
P+D na maltu PTH 5MPa. Obvodový plášť nad 500mm nad upravený terén bude tvořen – 
silikátovou omítkou, základní vrstvou s vysokou kryvostí, sklotextilní sítí, stěrkou, EPS tl. 
100mm, lepící hmotou, plastovými kotvami, obvodovým zdivem PTH 30 P+D na maltu 
PTH 5MPa. 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce je tvořena stropními nosníky Porotherm a keramickými 
vložkami Miako. Stropy budou zmonolitněny betonovou zálivkou z betonu C20/25 a 
vyztuženy karisítí Ø4 s oky 200x200mm (překrytí přes 2 oka). Celková tloušťka stropu je 
250mm. V úrovni stropu je železobetonový věnec z betonu C20/25 a oceli B 500B.Věnec 
bude po obvodě opatřen věncovkou PTH VT 8/23,8 a tepelnou izolací EPS tl. 80mm. 
Prostupy ve stropech pro TZB je potřebné vynechat dle projektové dokumentace. Překlady 
jsou navrženy z prvků Porotherm 7. 

Střešní konstrukce 

 Jako střešní konstrukce byla nad většinou objektu zvolena sedlová střecha 
ve sklonu 35°. Nad soukromou kanceláří pak střecha přechází do pultové střešní 
konstrukce a také se nad tímto provozem nachází pochůzí zelená střecha. 

Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 120/180mm 
osedlanými na pozednici 160/140mm, středovými vaznicemi z lepeného lamelového dřeva 
120/180mm a vrcholovou vaznicí z lepeného lamelového dřeva 120/160mm. Krokve 
budou mezi sebou spjaty oboustrannými kleštinami 80/160mm, jak pod středovými 
vaznicemi, tak pod vrcholovou vaznicí. Střešní krytina bude uložena na latích 50/30mm, 
které jsou přibyty na kontralatě 50/50mm a ty ke krokvím. Jako střešní krytina je zvolena 
pálená taška Tondach Francouzská 12. Dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva SI. 

Nosná konstrukce pultové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 120/180mm 
osedlanými na pozednici 160/140mm, středovou vaznicí z 1epeného lamelového dřeva 
120/180mm a vrcholovou vaznicí 120/160mm. Střešní krytina bude uložena na latích 
50/30mm, které jsou přibyty na kontralatě 50/50mm a ty ke krokvím. Jako střešní krytina 
je zvolena pálená taška Tondach Francouzská 12. Dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva 
SI. 

Schodiště 

Vnit řní schodiště 

 Schodiště bude zhotoveno ze železobetonu (beton C20/25, ocel B 500B). Jedná se o 
monolitické deskové schodiště s obložením nášlapné vrstvy smrkovým dřevem tl. 50mm a 
dřevěnou podstupnicí tl. 30mm. 
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Venkovní schodiště 

 Schodiště bude zhotoveno ze železobetonu (beton C20/25, ocel B 500B). Jedná se o 
monolitické deskové schodiště s obložením nášlapné vrstvy a podstupnice keramickou 
mrazuvzdornou dlažbou. 

Zábradlí  

Vnit řní zábradlí 

 Vnitřní zábradlí bude tvořeno dřevěnými madly ze smrkového dřeva. Horní hrana 
madla bude ve výšce 900mm, madlo bude o průměru D 42,2mm a bude kotveno 
nerezovými držáky se závitovou tyčí M8 a hmoždinkou do stěny, průměr příruby D 60mm. 
Odsazení od zdi na střed madla 75mm. 

Venkovní zábradlí 

 Venkovní zábradlí bude zhotoveno ze smrkového dřeva. Zábradlí bude kotveno do 
schodišťového ramene ze shora pomocí pozinkované botky. Schodiště bude tvořeno dvěma 
šikmými dřevěnými prvky 120/60mm a dvěma svislými prvky 120/60mm. Výplň bude 
tvořena svislými dřevěnými prvky 60/30mm. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení 

 Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o komunikaci místního 
významu. Do k.n je začleněna dle způsobu využití jako ostatní komunikace a dle druhu 
pozemku jako ostatní plocha. Pozemek, na kterém je komunikace umístěna, je v k.ú 
Krmelín na parcele č. 329/3. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Kanalizace 

 Dešťová voda bude domovní přípojkou připojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
Dešťová voda ze střechy bude odvedena přes podokapní žlab, odpadní potrubí, lapače 
střešních splavenin, svodné potrubí do hlavní revizní šachty. Odtud bude voda domovní 
přípojkou odvedena do veřejné dešťové kanalizace. Splašky z domu budou odvedeny 
odpadním podtrubím do domovní čistírny odpadních vod, odtud pak budou napojeny do 
hlavní revizní šachty a z ní budou přípojkou dovedeny do veřejné dešťové kanalizace. 

Vodovod 

Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Vodoměrná šachta 
bude osazena na konci přípojky a bude zde osazena vodoměrná soustava. Z vodoměrné 
šachty je navrženo potrubí PE 32 k místu vstupu do objektu. Nad venkovním potrubím 
bude ve vzdálenosti 300mm od potrubí položena modrá výstražná PE fólie. 
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Plynovod 

 Nízkotlaká plynová přípojka bude přivedena pozemek stavebníka až do rozvaděče 
zakončená HUP 25kk. Odtud bude plyn veden v zemi až do objektu, do kterého projde 
přes chráničku. Ve vzdálenosti 300mm nad potrubím bude položena žlutá výstražná PE 
fólie. 

Elektřina 

 NN přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Elektroměrná rozvodnice 
bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 300mm 
nad vedením bude položena červená výstražná PE fólie. 

e) řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování na poddolovaném a svážném území 

 Na pozemku je jako součástí objektu navržena garáž se dvěma stáními pro osobní 
automobily skupiny 1a. Čtyři stání pro osobní automobily skupiny 1a budou zhotoveny na 
zpevněné ploše u domu. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Při provozu rodinného domu se soukromou kanceláří emise škodlivin nevznikají. 
Vytápění je navrženo pomocí plynového kotle, domácí spotřebiče jsou elektrické. Emise z 
automobilové dopravy (garáž) budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 
minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou 
vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované 
stavby. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 

 Stavba rodinného domu se soukromou kanceláří není určena k užívání osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, a není navržena jako bezbariérová. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

Protokol o stanovení radonového indexu 

 Na základě prověření serveru www.geology.cz (mapy radonového rizika) lze 
stavební pozemek v k.ú. Krmelín – určený pro výstavbu rodinného domu se soukromou 
kanceláří na parcele č. 328/1 zařadit do nízkého radonového indexu. V této kategorii rizika 
se nevyžaduje žádné speciální opatření. Dostatečnou ochranu objektu při nízkém 
radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace navržená podle hydrogeologických poměrů. 
Ta musí být ovšem provedena v celé půdorysné ploše objektu. Zároveň se doporučuje 
oddělit dveřmi schodišťový prostor vedoucí z podzemních podlaží do vyšších podlaží. 
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Inženýrsko geologický průzkum 

 Na parcele č. 328/1 nebyl proveden geologický průzkum. Informace o 
geologických poměrech byly zjištěny z výstavby sousedních domů a ověřeny ze zprávy 
inženýrsko - geologického průzkumu firmy K-GEO s.r.o, která byla pořízena za účelem 
průzkumu poruchy nedaleké komunikace č. 1052/4 katastrální území Krmelín[674508] a 
dle mapového servru www.geology.cz. 

Hydrogeologický průzkum 

 Pro zjištění úrovně hladiny podzemní vody a její vlastnosti nebyla provedena žádná 
sonda. Údaje získané o úrovni podzemní vody a jejím charaktery byly poskytnuty 
stavebníky ze sousedících parcel. 

i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

Přehled použitých podkladů: 

- snímek z katastrálních map k.ú Krmelín, informace a výpisy z katastru nemovitostí 
- geometrický plán lokality 
- poloha a místa napojení na inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, plyn a 

elektrické vedení 

Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškovém systému. Před 
zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací výkres, podle 
něhož bude vytyčen objekt rodinného domu se soukromou kanceláří v terénu. Vytýčení 
nově budovaného objektu bude vztaženo k hranicím pozemku. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

- SO01 novostavba objektu rodinného domu se soukromou kanceláří 
- SO02 zpevněné plochy a komunikace 
- SO03 úprava terénu a zahrady 

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

Ochrana stávající zeleně 

 Na pozemku stavebníka se nenachází žádné vzrostlé stromy, dřeviny ani keře. Bude 
provedena pouze skrývka ornice, která se částečně uloží na dočasné mezideponii na 
pozemku stavebníka a zbytek ornice bude převezen na stálé deponie. 
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Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 Během výstavby rodinného domu se soukromou kanceláří se nebude používat 
stavební technika, která by překročila hygienické limity stanovené v nařízení vlády č. 
142/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana před prachem 

Prašnost v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminována: 

- zpevněním vnitrostaveništních komunikací 
- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci 
- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami  
- v případě dlouhodobého sucha bude staveniště skrápěno 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 
práce. Budou poučeni o pohybu na staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem. Budou 
seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou dodržovat zákony a vyhlášky.  
Nařízením vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízením vlády č. 
591/2006sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek:  

- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

3. Požární bezpečnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
- omezení šíření požáru na sousední stavbu 
- umožnění evakuace osob a zvířat 
- umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany 

 Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části 
této dokumentace C4) Požárně bezpečnostní řešení. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

5. Bezpečnost při užívání 

 Objekt je navržen tak, aby byl bezpečný při užívání budoucími majiteli. Objekt je 
navržen dle platných vyhlášek a norem ČSN. Dopravní značení pro výjezd z pozemku na 
veřejnou komunikaci není u stavby rodinného domu se soukromou kanceláří požadováno. 

6. Ochrana proti hluku 

 Rodinný dům se soukromou kanceláří tvoří jednu bytovou jednotku a splňuje 
požadavky normy ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Navrhovaný objekt je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - požadavky. 
Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy ČSN 
73 0540-2 Tepelná ochrana budov - požadavky na požadovaný součinitel prostupu tepla 
UN,20 nebo na doporučený součinitel prostupu tepla Urec,20. 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 

 Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace C3) Tepelně - 
technické posouzení.  

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace C3) Tepelně - 
technické posouzení - energetický štítek obálky budovy. 

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

Stavba rodinného domu se soukromou kanceláří není určena k užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. 
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9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

 Objekt se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Dostatečnou ochranu 
objektu při nízkém radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace navržená podle 
hydrogeologických poměrů. Ta musí být ovšem provedena v celé půdorysné ploše objektu. 
Zároveň se doporučuje oddělit dveřmi schodišťový prostor vedoucí z podzemních podlaží 
do vyšších podlaží. 

Ochrana stavby z hlediska spodní vody 

 Objekt je podsklepený a vodorovná a svislá hydroizolace je tvoře dvěma 
oxidovanými asfaltovými pásy s vložkou ze skelné tkaniny. Vodorovná a svislá 
hydroizolace je spojena zpětným spojem. Po obvodu objektu bude zhotovena také liniová 
drenáž. 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba rodinného domu se soukromou kanceláří splňuje podmínky regulačního 
plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Dešťová voda bude domovní přípojkou připojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
Dešťová voda ze střechy bude odvedena přes podokapní žlab, odpadní potrubí, lapače 
střešních splavenin, svodné potrubí do hlavní revizní šachty. Odtud bude voda domovní 
přípojkou odvedena do veřejné dešťové kanalizace. Splašky z domu budou odvedeny 
odpadním podtrubím do domovní čistírny odpadních vod, odtud pak budou napojeny do 
hlavní revizní šachty a z ní budou přípojkou dovedeny do veřejné dešťové kanalizace. 

b) zásobování vodou 

 Objekt bude pomocí vodovodní přípojky napojen na veřejný vodovodní řad. 

c) zásobování energiemi 

 Objekt bude pomocí přípojek napojen na veřejný plynovodní řad a na veřejnou 
elektrickou síť obce. 

 Ohřev TUV bude řešen pomocí plynového kotle v sestavě se zásobníkem a jedním 
výměníkem tepla, který bude osazen v technické místnosti v 1S. 
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d) řešení dopravy 

 Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o komunikaci místního 
významu. Do k.n je začleněna dle způsobu využití jako ostatní komunikace a dle druhu 
pozemku jako ostatní plocha. Pozemek, na kterém je komunikace umístěna, je v k.ú 
Krmelín na parcele č. 329/3. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní komunikací 
navržena pojezdová betonová dlažba. 

e) povrchové úpravy okolí a stavby, včetně vegetačních úprav 

 Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. A to 
zejména plochy užívané pro zařízení staveniště. Úprava zahrady dle požadavků stavebníka 
není součástí tohoto projektu. 

f) elektrické komunikace 

 Telefonní kabely a přístup k internetu bude řešen napojením na veřejnou telefonní 
síť Telefonica O2. Přípojka není součástí této projektové dokumentace. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 V navrhovaném objektu rodinného domu se soukromou kanceláří nejsou navržena 
výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 
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1. Pozemní (stavební) objekty 
1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) identifikační údaje a účel objektu 

a.1) Identifikační údaje stavby 

Název stavby: Rodinný dům se soukromou kanceláří 
Místo stavby: ulice Lyskova 
                       obec Krmelín [598348] 
                       okres Frýdek-Místek 
Katastrální území: Krmelín [674508] 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení a soukromá kancelářská činnost 

a.2) Identifikační údaje stavebníka 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Michalík 
Trvalé bydliště: Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, Ostrava 724 00 
Telefon: - 
e-mail: - 

a.3) Identifikační údaje projektanta 

Jméno a příjmení: Tomáš Landecký 
Číslo ČKAIT: - 
Obor: - 

a.4) Účel objektu 

Záměrem investora a obsahem předpokládané projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu se soukromou kanceláří. Objekt je 
podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Součástí 1S je i garáž 
pro dva osobní automobily skupiny 1a. U objektu na zpevněné ploše je navrženo 
parkoviště pro čtyři osobní automobily skupiny 1a, tato parkovací stání jsou navržena pro 
návštěvníky domu, klienty kanceláře, popřípadě zaměstnance. Objekt je zastřešen sedlovou 
střechou se sklonem 35°, nachází se zde i zelená pochůzí střechy. Objekt je osazen do 
svažitého terénu na ulici Lyskova, v obci Krmelín [598348]. Objekt je určený pro trvalé 
bydlení čtyř osob. Soukromá kancelář je určena pro administrativní činnost, kancelářské 
části jsou uvažováni dva zaměstnanci. 
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b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

b.1) architektonické řešení 

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Architektonické řešení vychází 
především z terénního reliéfu krajny. Objekt je tvořen dvěma obdélníky 8,05x12,25m a 
10,05x5,80m. Pohledovou soklovou část tvoří tenkovrstvá omítka s organickými pojivy 
(marmolit) tmavě šedé barvy (M330), fasádu tvoří silikátová omítka (od soklu po spodní 
hranu stropu 1NP je navržena barva křemenné šedi RAL 7039; od spodní hrany stropu až 
po střešní konstrukci je navržena barva světle šedá RAL 7035). Fasádní systém je navržen 
od společnosti Baumit. Okna a vstupní dveře jsou navrženy v barvě horské borovice. Okna 
a dveře dodá firma RI OKNA Zlín. Střešní krytina taška pálená bude barvy hnědé engoby 
RAL 8017. Střešní krytina bude dodána firmou Tondach typ Francouzská 12. Okapový 
systém je rovněž zvolen v hnědé barvě RAL 8017 od firmy LindabRainline. Veškeré 
dřevěné prvky budou natřeny pouze bezbarvou lazurou, aby vynikla přírodní barva dřeva. 
Venkovní schodiště bude ze železobetonu a bude ponecháno v přírodní barvě, jen stupnice 
a podstupnice budou obloženy mrazuvzdornou keramickou dlažbou Rako Taurus Granit 
barvy 65 antracit. 

b.2) dispoziční řešení 

 Objekt je podsklepen, s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 

b.2.1) dispoziční řešení 1S 

 Suterén je částečně zapuštěný do okolního terénu. V suterénu se nachází garáž pro 
dva osobní automobily skupiny 1a. Do garáže vede rampa se sklonem 17% z ulice 
Lyskova. Z garáže je přístup do skladu a také do spojovací chodby, ze které se dostaneme 
do prádelny, technické místnosti, ke schodišti vedoucímu do 1NP (schodiště je v 1NP 
opatřeny dveřmi a tím pádem je sklepní prostor od prostoru 1NP oddělen) a do relaxační 
zóny. Ta zde není myšlena jako pobytová místnost, byla zřízena za účelem odreagování a 
individuálního využití dle úvahy majitelů objektu (např. jako místnost pro umístění 
kulečníku, stolního fotbalu apod.) 

b2.2) dispoziční řešení 1NP 

 První nadzemní podlaží je rozděleno na část rodinného a soukromé kanceláře.  

Část rodinného domu je přístupná z ulice Lyskova ze schodiště, které překonává 
výšku 1,60m a ze zadní strany pozemku z terasy. Po schodišti se dostaneme na malé kryté 
závětří, ze kterého vstupujeme do zádveří. Z něho je pak přístup do spojovací chodby se 
schodištěm vedoucím do 2NP. Z chodby je po levé straně přístup do obývacího pokoje 
s kuchyní, ze kterého je možný přístup na zastřešenou terasu.. Z chodby dále můžeme 
vstoupit do pracovny, koupelny se sprchovým koutem a do místnosti s WC a umývátkem.  
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Část soukromé kanceláře je přístupná z ulice Lyskova ze schodiště, které překonává 
výšku 1,60m. Po schodišti se dostaneme na malá kryté závětří. Z něho pak do zádveří a 
chodby. Chodba bude vybavena sedacím nábytkem, kde budou čekat klienti. Z chodby je 
možné vstoupit do dvou samostatně oddělených kanceláří. Z chodby je také přístup do 
kuchyňky a rovněž také do další chodby. Z této další chodby je možno projít do části 
obytné (rodinného domu), ale i do místnosti s umyvadlem a dále pak přes ni do místnosti s 
WC. 

 Propojení části rodinného domu a části soukromé kanceláře bylo provedeno z a 
účelem usnadnění pohybu majiteli kanceláře a rodinného domu mezi oběma celky. Dveře 
jsou však celodřevěné bez skleněných výplní a jsou uzamykatelné, kdyby došlo k prodeji 
soukromé kanceláře třetí osobě. 

b.2.3) dispoziční řešení 2NP 

 Po výstupu schodištěm se dostaneme na chodbu, ze které je přístup na WC 
s umývátkem, do koupelny s rohovou vanou, dvou dětských pokojů vzájemně oddělených, 
šatny a do krátké spojovací chodby, ze které je přístup do šatny a ložnice. Z ložnice je 
přístup na zelenou pochůzí střechu. Z hlavní chodby je také přes skládací schody přístup 
do půdního prostoru. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

• kapacita  
o počet bytových jednotek: 1 
o RD: 4 osoby 
o soukromá kancelář: 2 zaměstnanci 
o garáž: 2 stání pro automobily skupiny 1a 
o parkoviště: 4 automobily skupiny 1a 

• podlahová plocha  
o 1S: 128,85m2 
o 1NP 

- prostor RD: 82,5m2 
- prostor soukromé kanceláře: 43,27m2 

o 2NP: 125,89m2 – podlahová plocha je započítána včetně zelené pochůzí 
střechy 

• celková plocha pozemku: 2217,00m2 
• obestavěný prostor: 1404,70m3 

• zastavěná plocha: 156,09m2 
• zpevněná plocha: 244,07m2 
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• orientace 
o jihovýchodní strana 

- technická místnost, prádelna, vstup do RD, zádveří RD, koupelna č. 
105, WC č. 106, kuchyňka, vstup do kancelářské části, zádveří 
kanceláře, koupelna č. 205, WC č. 115, šatna č. 208, dětský pokoj č. 
204 

o severovýchod 
- chodba č. 108, relaxační místnost, kancelář č. 111, terasa 

o severozápadní 
- schodišťový prostor, sklad, kancelář č. 112, pracovna, šatna č. 204, 

dětský pokoj č. 203 
o jihozápad 

- garáž, obývací pokoj s kuchyní 
o sever 

- ložnice 

• osvětlení a oslunění  

Obytné místnosti musí být osluněny podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Plocha 
prosluněných oken musí být rovna nejméně 1/10 podlahové plochy místnosti. 
V místnostech s nedostatečným prosluněním je uvažování se sdruženým denním a 
umělým.  

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

d.1) zemní práce 

 V místě navrhovaného objektu, budoucího zařízení staveniště a v místě 
předpokládaného pojezdu stavebních vozidel po pozemku (např. mezi vjezdem na 
pozemek a skládkou) bude provedena skrývka ornice o tloušťce 150mm. ornice bude 
částečně uložena na mezideponii stavebníka a částečně odvezena na deponii trvalou. 

 Bude proveden výkop stavební jámy v hloubce -2,950m a poté budou vyhloubeny 
rýhy pro základové pasy, rozměry dle výkresu základů, a budou ručně dočištěny. 

Na parcele č. 328/1 nebyl proveden geologický průzkum. Informace o 
geologických poměrech byly zjištěny z výstavby sousedních domů a ověřeny ze zprávy 
inženýrsko - geologického průzkumu firmy K-GEO s.r.o, která byla pořízena za účelem 
průzkumu poruchy nedaleké komunikace č. 1052/4 katastrální území Krmelín[674508] a 
dle mapového servru www.geology.cz. A bylo zjištěno, že se jedná o zeminu F6CL tedy jíl 
s nízkou plasticitou konzistence tuhé-pevné. Tabulková výpočtová únosnost zeminy je 
200kPa. Základové poměry byly vyhodnoceny jako jednoduché a objekt spadá do první 
geotechnice kategorie. 

Nasypaná zemina bude štěrková G nebo písčitá S frakce 4/64 z důvodu zlepšení 
odvodu vody do liniové drenáže. Nasypaná zemina bude hutněna na 0,2MPa po 
mocnostech vrstvy 200-300mm. 
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d.2) založení objektu 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 200kPa, rozměry jednotlivých pasů viz. projektová dokumentace. Objekt je založen 
na monolitických základových pasech z betonu C12/15. Na těchto pasech bude zhotovena 
podkladní deska tl. 100mm z betonu C12/15 a vyztužena karisítí Ø6 s oky 150x150mm 
(překrytí přes 2 oka). Nejmenší hodnota vzdálenosti základové spáry od upraveného terénu 
je 870mm (tato hodnota je v místě nájezdu z rampy do garáže v 1S; je splněna nezámrzná 
hloubka).  

 V místě prostupu inženýrských sítí přes základové pasy budou osazeny chráničky, 
aby nedošlo k poškození inženýrských sítí. 

d.3) svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo v 1S bude zhotoveno ze ztraceného bednění Best30 (300/250/500) 
prolévaných betonem C12/15. Obvodové zdivo v 1NP a 2NP bude zhotoveno z tvarovek 
PTH 30 P+D na maltu PTH TM 5MPa.  

Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z tvarovek PTH 24 P+D na maltu PTH TM 
5MPa a to jak v 1S, tak v 1NP i ve 2NP. 

d.4) obvodový plášť 

 Jako obvodový plášť byl zvolen kontaktní zateplovací systém (ETICS) firmy 
Baumit. Obvodový plášť do výšky 500mm nad upravený terén bude tvořen - tenkovrstvou 
omítkou s organickým pojivem, základní vrstvou s vysokou kryvostí, sklotextilní sítí, 
stěrkou, XPS tl. 80mm, lepící hmotou, plastovými kotvami, obvodovým zdivem PTH 30 
P+D na maltu PTH 5MPa. Obvodový plášť nad 500mm nad upravený terén bude tvořen – 
silikátovou omítkou, základní vrstvou s vysokou kryvostí, sklotextilní sítí, stěrkou, EPS tl. 
100mm, lepící hmotou, plastovými kotvami, obvodovým zdivem PTH 30 P+D na maltu 
PTH 5MPa. výpis přených názvů a vlastností jednotlivých vrstev viz. výpis skladeb. 

d.5) vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena stropními nosníky Porotherm a keramickými 
vložkami Miako. Stropy budou zmonolitněny betonovou zálivkou z betonu C20/25 a 
vyztuženy karisítí Ø4 s oky 200x200mm (překrytí přes 2 oka). Celková tloušťka stropu je 
250mm.  

V úrovni stropu je železobetonový věnec z betonu C20/25 a oceli B 500B.Věnec 
bude po obvodě opatřen věncovkou PTH VT 8/23,8 a tepelnou izolací EPS tl. 80mm. 
Prostupy ve stropech pro TZB je potřebné vynechat dle projektové dokumentace. Překlady 
jsou navrženy z prvků Porotherm 7. V místech nedostatečného zakotvení karisítě do věnce 
budou do bednění při horním okraji stropních desek osazeny příložky tvaru L pro 
přenesení záporného ohybového momentu. Průměr a délka příložek je ve výkresech sestav 
stropních dílců. 
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d.6) střešní konstrukce 

Jako střešní konstrukce byla nad většinou objektu zvolena sedlová střecha ve 
sklonu 35°. Nad soukromou kanceláří pak střecha přechází do pultové střešní konstrukce a 
také se nad tímto provozem nachází pochůzí zelená střecha. 

Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 120/180mm 
osedlanými na pozednici 160/140mm, středovými vaznicemi z lepeného lamelového dřeva 
120/180mm a vrcholovou vaznicí z lepeného lamelového dřeva 120/160mm. Krokve 
budou mezi sebou spjaty oboustrannými kleštinami 80/160mm, jak pod středovými 
vaznicemi, tak pod vrcholovou vaznicí. Střešní krytina bude uložena latích 50/30mm, které 
jsou přibyty na kontralatě 50/50mm a ty ke krokvím. Jako střešní krytina je zvolena pálená 
taška Tondach Francouzská 12. Dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva SI. 

Nosná konstrukce pultové střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 120/180mm 
osedlanými na pozednici 160/140mm, středovou vaznicí z 1epeného lamelového dřeva 
120/180mm a vrcholovou vaznicí 120/160mm. Střešní krytina bude uložena latích 
50/30mm, které jsou přibyty na kontralatě 50/50mm a ty ke krokvím. Jako střešní krytina 
je zvolena pálená taška Tondach Francouzská 12. Dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva 
SI. 

Nosná konstrukce pochůzí zelené střechy je tvořena keramickým stropem 
Porotherm.  

Skladby střešních konstrukcí jsou blíže uvedeny ve výpisu skladeb. 

d.7) schodiště 

Vnit řní schodiště 

 Schodiště bude zhotoveno ze železobetonu (beton C20/25, ocel B 500B). Jedná se o 
monolitické deskové schodiště s obložením nášlapné vrstvy smrkovým dřevem tl. 50mm a 
dřevěnou podstupnicí tl. 30mm. Rozměr schodišťových stupňů 166,7/300mm. Šířka 
schodišťového ramene je 1000mm, zrcadlo je vyplněnou příčkou PTH 11,5 P+D na maltu 
PTH TM 5MPa do které je kotveno madlo. Šířka mezipodesty je 1100mm. 

Venkovní schodiště 

 Schodiště bude zhotoveno ze železobetonu (beton C20/25, ocel B 500B). Jedná se o 
monolitické deskové schodiště s obložením nášlapné vrstvy a podstupnice keramickou 
mrazuvzdornou dlažbou. Rozměr schodišťových stupňů 177,8/300mm. Šířka 
schodišťového ramene je 2000mm. Šířka mezipodesty je 1500mm. 

d.8) zábradlí 

Vnit řní zábradlí 

 Vnitřní zábradlí bude tvořeno dřevěnými madly ze smrkového dřeva. Horní hrana 
madla bude ve výšce 900mm, madlo bude o průměru D 42,2mm a bude kotveno 
nerezovými držáky se závitovou tyčí M8 a hmoždinkou do stěny, průměr příruby D 60mm. 
Odsazení od zdi na střed madla 75mm. 
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Venkovní zábradlí 

 Venkovní zábradlí bude zhotoveno ze smrkového dřeva. Zábradlí bude kotveno do 
schodišťového ramene ze shora pomocí pozinkované botky. Schodiště bude tvořeno dvěma 
šikmými dřevěnými prvky 120/60mm a dvěma svislými prvky 120/60mm. Výplň bude 
tvořena svislými dřevěnými prvky 60/30mm. 

d.9) komíny 

 V objektu jsou navrženy dva montované komíny Schiedel.  

První komín začínající v technické místnosti je komínový systém Schiedel 
UNI***PLUS FINAL typ 16 a nide na něj napojen plynový kotel, který bude zajišťovat 
vytápění objektu a přípravu TUV. Komín bude vyveden 650mm nad horní okraj střešní 
roviny a bude oddilatován od svislých a vodorovných konstrukcí skelnou plstí ISOVER 
FIRE PROTECT 150 tl. 30mm. 

Druhý komín začínající ve skladu je komínový systém Schiedel ABSOLUT typ 
16L s las adaptérem. Na tento komín bude napojen krb z obývacího pokoje. Komín bude 
vyveden 650mm nad horní okraj střešní roviny bude oddilatován od svislých a 
vodorovných konstrukcí skelnou plstí ISOVER FIRE PROTECT 150 tl. 30mm. 

d.10) příčky 

Vnitřní nenosné zdivo je z tvarovek PTH 11.5 P+D na maltu PTH 5MPa. 
V kancelářské části, pak ze sádrokartonových desek Knauf WHITE tl. 2x12,5mm. 
Sádrokartonová příčka z desek Knauf WHITE tl. 2x12,5mm bude použita také v místnosti 
č. 103. V místnostech se zvýšenou vlhkostí budou použity sádrokartonové desky Knauf 
GREEN. 

V objektu jsou také navrženy instalační předstěny. Ty jsou tvořeny 
sádrokartonovými deskami Knauf GREEN tl. 12,5mm připevněných na hliníkový rošt. 

d.11) podlahové konstrukce 

Podlahové konstrukce v 1S 

 Podlahová konstrukce v suterénu je tvořena podkladní deskou z betonu C12/15, 
která je vyztužena karisítí Ø6 s oky 150x150mm. Na ni jsou navařeny dva oxidované 
asfaltové pásy s vložkou ze skelné tkaniny tl. 2x4mm. Tepelnou izolaci zajišťuje EPS tl. 
90mm na ni je vytvořena jako konstrukce podlahy betonová mazanina tl, 50mm. Jako 
nášlapná vrstva je zvolane keramická dlažba tl. 8mm. Bližší specifikace a vlastnosti 
materiálů viz. výpis skladeb. Roznášecí vrstva bude od svislých konstrukcí oddilatována 
pomocí pásků z minerální plsti. 
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Podlahy v 1NP a 2NP 

 Podlahová konstrukce leží na stropní konstrukci z keramických prvků Porotherm. 
Kročejovou a tepelnou izolaci zajišťuje sklená plsť v tl. 2x30mm.  Jako konstrukce 
podlahy slouží anhydritová vrstva v tl. 40mm a o pevnosti 30MPa. Jako nášlapná vrstva je 
zvolena laminátová krycí deska nebo keramická dlažba /dle výkresové dokumentace). 
Nad místnostmi se zvýšeným výskytem vodních par bude do konstrukce podlahy přidána 
mezi stropní konstrukci a tepelnou izolaci parotěsná zábrana. Bližší specifikace a vlastnosti 
materiálů viz. výpis skladeb. Roznášecí vrstva bude od svislých konstrukcí oddilatována 
pomocí pásků z minerální plsti. 

d.12) výplně otvorů 

Výplně okenních otvorů 

Svislé konstrukce 

 Jako výplně okenních otvorů ve svislých nosných konstrukcích byly zvoleny 
plastová okna firmy RI OKNA ZLÍN. Byly zvoleny okenní profily Salamander řady 
Streamline Standart s izolačním dvojsklem. Barva rámu horská borovice. Specifikace 
vlastností oken jsou uvedeny ve výpisu prvků. 

 Pro provětrávání půdního prostoru byla zvolena dřevěná okna ošetřená lazurou 
v barvě borovice. 

Konstrukce střechy 

 Z důvodu prosvětlení místností v obytném podkroví byly do projektu navrženy 
střešní okna firmy VELUX. Byly zvoleny kyvné okna CO4 GGL73. Zasklení je 
energetickým úsporným dvojsklem. Okno je celodřevěné, přírodní, lakované a oplechování 
je provedeno z Lakovaného hliníku černé barvy. 

 Jako výlezy na střechu byly zvoleny univerzální světlíky Tondach Tuning Finestra. 
Materiál je dřevo, oplechování je hliníkové v černé barvě. 

Výplně dveřních otvorů 

V obvodovém plášti 

 Jako výplň dveřních otvorů vchodových dveří v obvodovém zdivu byly zvoleny 
plastové dveře firmy RI OKNA ZLÍN. Byl zvolen profil Salamander. Barva dveří horská 
borovice. Dveře jsou plné s dvěma skleněnými tabulemi s bezpečnostním sklem. 

Jako dveře na terasu byly zvoleny plastové firmy RI OKNA ZLÍN. Dveře jsou 
s velkým bezpečnostním prosklením. Barva dveří je horská borovice. 

Dveře na pochůzí zelenou střechu byly zvoleny hliníkové dveře firmy Reynears. 
Model CP 130 monorail. Jedné se prosklené dveře zasklené bezpečnostním dvojsklem. 
Barva tmavě šedá. 

Jako dveře do garáže byly zvoleny sekční garážová vrata Lomax Delta. do 
garážových vrat budou osazeny větrací průduchy. 
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Uvnitř objektu 

 Uvnitř objektu jako výplně dveřních otvorů byly zvoleny v 1S dřevěné dveře 
s ocelovými zárubněmi.  V 1NP a 2NP pak byly zvoleny rovněž dřevěné dveře, ale 
s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Specifikace jednotlivých dveřních křídel a zárubní 
jsou uvedeny ve specifikacích výrobků. 

d.13) izolace 

Hydroizolace 

 Jako ochrana proti zemní vlhkosti jsou navrženy dva asfaltové oxidované pásy 
s vložkou ze sklené tkaniny. Pásy budou natavovány na podklad ošetřený penetračním 
nátěrem. Vodorovná izolace bude kryta ze spodní strany podkladní deskou z betonu 
C12/15, vyztuženou karisítí Ø6 s oky 150x150mm, tl. 100mm. Pásy budou navzájem 
spojovány přesahy a to tak, že v podélném směru o 100mm a v čelním styku o 150mm. 
Napojení na svislou hydroizolaci bude provedeno za pomoci zpětného spoje. svislá 
hydroizolace bude kryta do hloubky 1500mm od upraveného terénu extrudovaným 
polystyrenem. Od hloubky větší než 1500mm bude kryta za pomoci cihly plné pálené 
postavené na kant. Extrudovaný polystyren i cihelná přizdívka budou kryty nopovou fólií, 
která rovněž zajistí odvod vody do liniové drenáže. 

 Na zelené pochůzí střeše je jako hydroizolační vrstva zvolena folie z PVC 
s vložkou ze skelné rohože, tl. 1,8mm, firmy Dektrade typ Dekplan 77. 

Tepelná izolace 

 Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Soklová 
část do výšky 500mm nad UT bude z XPS tl. 80mm. Obvodový plášť nad 500mm od UT 
bude tvořen EPS tl. 100mm. 

Jako izolace střešní části byla zvolena minerální plsť ISOVER Unirol Profi. Sklená 
plsť bude mezi krokve vložena na celou výšku krokve tj. 180mm a taká pod krove v tl. 
60mm. Tepelnou izolaci v pochůzí zelené střeše budou tvořit EPS spádové klíny 
s nakašírovaným asfaltovým oxidovaným pásem firmy Dektrade typ Polydek EPS 150S 
G200S40. Nejmenší tl. EPS spádového klínu je 180mm. 

Podlaha v 1S bude zateplena EPS tl. 90mm. 

Akustické izolace 

  V podlahách v 1NP a 2NP bude kročejovou neprůzvučnost zajišťovat minerální 
plsť Isover T-P 3,0 v tl. 2x30mm. K utlumení kročejové neprůzvučnosti mírně přispěje i 
mirelon v tl. 2mm umístěný pod nášlapnou vrstvou laminátové krycí desky. Konstrukce 
podlah budou také oddilatovány od svislých konstrukcí pomocí dilatačních pásků Isover. 
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d.14) úprava povrchů 

Povrchové úpravy vnitřní 

 Vnitřní povrchové úpravy svislých zděných k-cí budou provedeny cementovým 
postřikem tl. 2mm, jádrovou omítkou tl. 10mm, a finální vrstvu bude tvořit štuková omítka 
v tl. 3mm. Při přechodu rohů budou používány rohové omítkové profily a při napojení na 
okenní a dveřní výplně budou použity připojovací lišty. Štuková omítka bude natřena bílou 
barvou. V 1S bude jako finální povrchová vrstva zvolena vápenocementová omítka. 
V místnostech, ve kterých je dle projektové dokumentace navržen keramický obklad bude 
jako podkladní vstva provedena vápenocemntová omítka. Výška a uspořádání obkladů dle 
projektové dokumentace. 

 Vnitřní povrchové úpravy vodorovných konstrukcí budou provedeny jádrovou 
omítkou tl. 8mm, a finální vrstvu bude tvořit štuková omítka v tl. 2mm. V místnostech 1S a 
v místnostech se zvýšenou vlhkostí dle projektové dokumentace bude povrch stropu 
proveden vápenocementovou omítkou. 

 Sádrokartonové příčky a předstěny budou natřeny bílou barvou. 

 Povrchové úpravy budou provedeny výrobky firmy Baumit, obkladový materiál 
bude použit od firmy Rako. 

Povrchové úpravy vnější 

 Povrchová úprava soklu bude provedena z tenkovrstvé omítky s organickým 
pojivem (marmolit). Povrchová úprava obvodového pláště bude provedena ze silikátové 
omítky tl. 2mm. Povrchová úprava dřevěných prvků bude provedena bezbarvou lazurou. 
Opěrná zeď u vjezdu do garáže bude obložena godulským pískovcem. Schodiště bude 
obloženo mrazuvzdornou keramickou dlažbou. 

 Povrchové úpravy budou provedeny výrobky firmy Baumit, obkladový materiál 
bude použit od firmy Rako. 

d.15) výrobky truhlářské, zámečnické a klempířské 

 Tyto výrobky budou provedeny na základě výpisů prvků jednotlivých výrobků. 
Jedná se o dveřní křídla, obložkové zárubně, zábradlí, madla, ocelové zárubně, 
oplechování parapetů, atik, lemování komínů, okapničky a další. 

d.16) technické vybavení 

Kanalizace 

 Dešťová voda bude domovní přípojkou připojena na veřejnou dešťovou kanalizaci. 
Dešťová voda ze střechy bude odvedena přes podokapní žlab, odpadní potrubí, lapače 
střešních splavenin, svodné potrubí do hlavní revizní šachty. Odtud bude voda domovní 
přípojkou odvedena do veřejné dešťové kanalizace. Splašky z domu budou odvedeny 
odpadním podtrubím do domovní čistírny odpadních vod, odtud pak budou napojeny do 
hlavní revizní šachty a z ní budou přípojkou dovedeny do veřejné dešťové kanalizace. 
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Vodovod 

Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Vodoměrná šachta bude 
osazena na konci přípojky a bude zde osazena vodoměrná soustava. Z vodoměrné šachty je 
navrženo potrubí PE 32 k místu vstupu do objektu. Nad venkovním potrubím bude ve 
vzdálenosti 300mm od potrubí položena modrá výstražná PE fólie. 

Plynovod 

 Nízkotlaká plynová přípojka bude přivedena pozemek stavebníka až do rozvaděče 
zakončená HUP 25kk. Odtud bude plyn veden v zemi až do objektu, do kterého projde 
přes chráničku. Ve vzdálenosti 300mm nad potrubím bude položena žlutá výstražná PE 
fólie. 

Elektřina 

 NN přípojka bude přivedena na pozemek stavebníka. Elektroměrná rozvodnice 
bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 300mm 
nad vedením bude položena červená výstražná PE fólie. 

Vytápění 

 Objekt bude vytápěn za pomoci deskových radiátorů a dvoutrubkového otopného 
sytému. Ohřev otopné vody bude zajišťovat plynový kotel v technické místnosti. Ohřev 
TUV bude zajištěn za pomoci plynového kotle a elektrického bojleru. 

Větrání 

 Většina místností v objektu je větrána přímo za pomoci okenních otvorů. Garáž 
však bude provětrávána za pomoci mříže umístěných při horním a spodním okraji 
garážových vrat (poloha a rozměr mřížek viz. projektová dokumentace). Technická 
místnost č. 1S05 bude přivětrána pomocí ventilátoru se zpětnou klapkou, ventilátor bude 
spínat v určitém časovém intervalu. Místnost s umyvadlem č. 114 bude provětrána 
ventilátorem se zpětnou klapkou, který sepne se stlačením vypínače osvětlení. V kuchyni 
místnost č. 103 bude osazen digestoř pro odvod par od vaření. Místnost šatny č. 204 a č. 
208 bude odvětrána pomocí ventilátoru se zpětnou klapkou, ventiláro se zpustí při 
překročení 60% vlhkosti. 

d.17) venkovní úpravy 

Terénní úpravy 

 Upravený terén bude proveden dle výkresu situace. Jiné teréní úpravy budou 
provedeny dle požadavků investora, není předmětem této dokumentace. 

Komunikace a zpevněné plochy 

 Komunikace a zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby Best Klasiko. 
Tloušťka pojízdné dlažby 80mm, tl. pochůzí dl. 40mm. skladby konstrukcí jsou uvedeny 
ve výpisu skaldeb. Místa jednotlivých ploch jsou uvedeny v situaci a projektové 
dokumentaci. 
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Sadové a zahradnické úpravy 

 Po urovnání terénu do předepsané výšky dle projektové dokumentace bude 
provedeno zatravnění nezpevněných ploch. Další zahradnické a sadové úpravy jako 
výsadba květin, dřevin či okrasných stromů není součástí tohoto projektu. 

Oplocení 

 Z ulice Lyskova bude proveden plot na betonové zídce. Zídka bude výšky 500mm a 
poté budou vyvedeny jen sloupky, které budou vyplněny dřevěnými profily. Celková 
výška plotu bude 1250mm. Oplocení, které je společné se sousedy je již realizováno za 
pomoci ocelových sloupků a plotového pletiva. 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

 Objekt je navržen z moderních zdících a výplňových materiálů. Stavba je navržena 
dle normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky. Jednotlivé materiály, 
konstrukce, skladby a jejich dílčí i celkové vlastnosti jsou popsány ve výpisu prvků a 
skladeb. Posouzení objektu a skladeb dle uvedené normy ČSN je uvedeno ve složce C3) 
tepelně-technické posouzení. 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

Na parcele č. 328/1 nebyl proveden geologický průzkum. Informace o 
geologických poměrech byly zjištěny z výstavby sousedních domů a ověřeny ze zprávy 
inženýrsko - geologického průzkumu firmy K-GEO s.r.o, která byla pořízena za účelem 
průzkumu poruchy nedaleké komunikace č. 1052/4 katastrální území Krmelín[674508] a 
dle mapového servru www.geology.cz. A bylo zjištěno, že se jedná o zeminu F6CL tedy jíl 
s nízkou plasticitou konzistence tuhé-pevné. Tabulková výpočtová únosnost zeminy je 
200kPa. Základové poměry byly vyhodnoceny jako jednoduché a objekt spadá do první 
geotechnice kategorie. 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 200kPa, rozměry jednotlivých pasů viz. projektová dokumentace. Objekt je založen 
na monolitických základových pasech z betonu C12/15. Na těchto pasech bude zhotovena 
podkladní deska tl. 100mm z betonu C12/15 a vyztužena karisítí Ø6 s oky 150x150mm 
(překrytí přes 2 oka). Nejmenší hodnota vzdálenosti základové spáry od upraveného terénu 
je 870mm (tato hodnota je v místě nájezdu z rampy do garáže v 1S; je splněna nezámrzná 
hloubka).  

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu vodních zdrojů a v chráněné 
krajné oblasti. Provozem rodinného domu se soukromou kanceláří nevznikají žádné 
škodliviny ani emise, které by přispívaly k narušení ekologické rovnováhy krajiny. 
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Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 
268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu 
s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

h) dopravní řešení 

 Vjezd na pozemek je z jihovýchodní komunikace. Jedná se o komunikaci místního 
významu. Do k.n je začleněna dle způsobu využití jako ostatní komunikace a dle druhu 
pozemku jako ostatní plocha. Pozemek, na kterém je komunikace umístěna, je v k.ú 
Krmelín na parcele č. 329/3. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní komunikací 
navržena pojezdová betonová dlažba. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

 Objekt se nachází v oblasti nízkého radonového rizika. Dostatečnou ochranu 
objektu při nízkém radonovém riziku vytváří běžná hydroizolace navržená podle 
hydrogeologických poměrů. Ta musí být ovšem provedena v celé půdorysné ploše objektu. 
Zároveň se doporučuje oddělit dveřmi schodišťový prostor vedoucí z podzemních podlaží 
do vyšších podlaží. 

Ochrana stavby z hlediska spodní vody 

 Objekt je podsklepený a vodorovná a svislá hydroizolace je tvoře dvěma 
oxidovanými asfaltovými pásy s vložkou ze skelné tkaniny. Vodorovná a svislá 
hydroizolace je spojena zpětným spojem. Po obvodu objektu bude zhotovena také liniová 
drenáž. 

Ochrana proti hluku 

Rodinný dům se soukromou kanceláří tvoří jednu bytovou jednotku a splňuje požadavky 
normy ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 
vlastnosti stavebních výrobků – požadavky. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem, vyhláškou č. 
499/2006sb. O dokumentaci staveb, vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na stavby, nařízením vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 
nařízením vlády č. 591/2006sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Řídí se doporučeními dle platných norem ČSN. 

 



Závěr 

 Výstupem mé bakalářské práce je realizační projektová dokumentace, která je 
v souladu s normami, zákony a vyhláškami platnými pro rok 2013 pro Českou republiku.  

 Projektová dokumentace byla vypracována pro objekt rodinného domu se 
soukromou kanceláří umístěného v obci Krmelín na ulici Lyskova. 
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