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Abstrakt  
Bakalářská práce, zabývající se projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro 
provedení stavby na novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je 
dvoupodlažní, podsklepený. Svislé konstrukce z vápenopískového zdícího systému KM Beta 
Sendwix. Stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů Spiroll. Zastřešení provedeno 
pultovou vegetační střechou se sklonem 10%, plochou střechou s terasovou úpravou a 
plochou vegetační střechou. Dispozičně je objekt rozdělen na klidovou část v 1NP a denní 
pobytovou ve 2NP s přímou návazností na terasu. Technické a skladovací zázemí v 1S. 
 
Klí čová slova 
rodinný dům, novostavba, svažitý terén, dvoupodlažní, podsklepený, vápenopískové zdivo, 
panely spiroll, terasa, vegetační střechy, pultová střecha 
  
  
Abstract 
Bachelor’s thesis, that cover project documentation of building part of the new build 
detached house on the slope. Object has a two floors and a basement. Vertical structures are 
made of sand-lime brick system KM Beta Sendwix. Ceiling constructions are made of 
precast prestressed concrete panels Spiroll. Object has green shed roof, a roof pitch 10%, 
terrace and flat green roof. Layout of the house is divided into the rest part situated in the 
first floor and the day part situated in the second floor with direct access to the terrace. 
Technical and storage facilities are situated in basement floor.  
 
Keywords 
detached house, new building, sloping terrain, two story, basement, sand-lime bricks, spiroll 

panels, terrace, green roofs, shed roof 
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1. Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací stavební části ve stupni pro 

provedení stavby pro novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Objekt je 

situován v klidné části obce Ústí, okres Přerov v Olomouckém kraji. Cílem této práce je 

vytvoření projektové dokumentace rodinného domu, který bude sloužit pro kvalitní bydlení 

a relaxaci především čtyř členné rodiny.  

 Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Svislé konstrukce jsou 

vytvořeny z vápenopískových cihel KM Beta Sendwix. Vodorovné konstrukce jsou 

navrženy z předpjatých stropních panelů Spiroll. Zastřešení objektu je projektováno, jak 

vegetační pultovou střechou, tak plochou střechou z části s terasovou a z části s vegetační 

úpravou.  

 Součástí práce je také seminární práce, zpracovaná na téma variantního zastřešení 

projektovaného objektu. 
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A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje stavby: 

 Název stavby: Rodinný dům ve svahu, K. Ú. Ústí (Okr. Přerov), Parc. č. 855/2 

 Stavebník:   Bc. Jitka Šebíková, Boženy Němcové 335,  

    Brodek u Přerova 75102 

 Projektant:    Libor Hrubý, Budovatelů 5/172, Přerov 750 02 

 Základní charakteristika stavby: Novostavba rodinného domu se dvěma 

      nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území:  

- pozemek s parcelním číslem 855/2 katastrální území Ústí (okr. Přerov) je ve 

vlastnictví stavebníka, který je zároveň investorem stavby 

- daný pozemek je v současnosti bez využití, nachází se na jiho-západě obce Ústí, 

pozemek je určen pro zástavbu rodinnými domy, inženýrské sítě se nachází na 

hranici pozemku 

- pozemek má svažitý charakter, svažující se k jihu 

- sousední parcely: 

parc. č.1357/1…Místní komunikace, Obec Ústí č.p. 33, 75301 Ústí 

parc. č.855/1…Orná půda, Ličmanová Leona, Pod Hůrkou 2021, Hranice I 

Město, 75301 Hranice 

parc. č.854…Orná půda, Paličková Alena, č.p. 127, 75301 Ústí 

parc. č. 853…Orná půda, Nováková Barbora, č.p. 58, 74101  

Bernartice nad Odrou 

 

c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Na pozemku byl proveden radonový a hydro-geologický průzkum. Na základě těchto 

průzkumů byl stanoven radonový index jako nízký. Hladina podzemní vody 

v dostatečné hloubce, tudíž bez vlivu na stavbu. Zemina v úrovni základové spáry byla 

určena jako F3 – hlína písčitá s dostatečnou únosností. 

Údaje o provedených průzkumech viz příloha Provedené průzkumy. 
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Veškeré inženýrské sítě (vodovod, plynovod, elektřina a kanalizace) jsou vedeny pod 

místní komunikací procházející v těsné blízkosti pozemku viz C. 02 Koordinační studie 

stavby. 

Jako příjezdová komunikace bude použita stávající komunikace o šířce 6m v části Nové 

Sady. Vjezd na staveniště bude řešen pomocí dočasné komunikace v jižní části 

pozemku viz samostatný projekt.  

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektová dokumentace je provedena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2011 

Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou 268/2009 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., 

vyhláškou č. 501/2006 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, dále dle platných ČSN. 

Veškeré obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. Dokumentace viz D. 

dokladová část.  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona:   

 Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou nadzemních podlažích a jednom 

podzemním. Celková zastavěná plocha je 203 m2. Objekt tudíž vyžaduje stavební 

povolení. Stavba je v souladu s územním plánem pro tuto lokalitu viz D. Dokladová 

část. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území: 

 Přístupová komunikace je již vybudována. Po dokončení stavby bude provedena 

rekultivace a zatravnění okolí, spolu s vytvořením veškerých chodníků a napojení. 

Přípojky inženýrských sítí budou vybudovány před zahájením stavby samotné. Jedná se 

o stavbu samostatně stojícího rodinného domu, bez vlivu či vazby na okolní stavby. 

 

 



13 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby: 04/2014. Předpokládaný termín 

dokončení stavby: 01/2015. Od zahájení zemních prací bude předpokládaná lhůta 

výstavby 8 kalendářních měsíců.  

 Popis postupu výstavby: Nejprve budou provedeny zemní práce a skrývka ornice. 

Poté bude následovat provedení železobetonových základových pasů spolu 

s podkladním betonem. Dále bude zhotovena hydroizolace z asfaltový pásů. Poté bude 

následovat vyzdění jednotlivých pater včetně provedení oken a provedeny stropy, 

tvořené panely typu spiroll. Střechy budou provedeny jako zelené a to jak zelená plochá 

střecha tak zelená pultová střecha. Po dokončení všech zdících prací budou osazeny 

rozvody vnitřních instalací a provedeny nezbytné zkoušky, dále bude následovat 

provedení vnitřních omítek, zhotovení obkladů a podlah. Současně bude provedena 

tepelná izolace pláště budovy a venkovní omítky. Nakonec budou upraveny zpevněné 

plochy, terénní úpravy a rekultivace okolí domu. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 

v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 

Orientační hodnota stavby je 6 730 000 Kč,- . Jedná se o rodinný dům, jehož 

podlahová plocha bude 395 m2. Zastavěná plocha 203 m2. Obestavěný prostor 1298m3. 

 

 

 

 

 

Datum: 13. 5. 2012 
Vypracovala: Libor Hrubý 
 

Podpis: ……………………………. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

Identifika ční údaje stavby: 

 Název stavby: Rodinný dům ve svahu, K. Ú. Ústí (Okr. Přerov), Parc. č. 855/2 

 Stavebník:   Bc. Jitka Šebíková, Boženy Němcové 335,  

    Brodek u Přerova 75102 

 Projektant:    Libor Hrubý, Budovatelů 5/172, Přerov 750 02 

 Základní charakteristika stavby: Novostavba rodinného domu se dvěma 

      nadzemními podlažími a jedním podzemním 
 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště:  

Jedná se o nezastavěnou parcelu, tedy o stavbu na zelené louce. Území je určeno, 

podle Územního plánu, pro bytovou zástavbu. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

Stavba se nenachází v žádné ochranné památkové oblasti nebo jiném ochranném pásmu. 

Pozemek je svažitý směrem na jih. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby:  

Urbanistické a architektonické řešení objektu je navrženo tak, aby splňovalo 

podmínky stanované územním plánem. Stavba bude umístěna rovnoběžně se severní 

hranicí pozemku a přilehlou komunikací ve vzdálenosti cca 7m. Hranice pozemku bude 

oplocena dřevěným sloupkovým plotem. Jedná se o novostavbu 3 podlažního 

podsklepeného rodinného domu. Určeného pro občanské bydlení. Objekt bude proveden 

jako zděný atypický se stropy z panelů spiroll. Přístupové komunikace budou připojeny 

na stávající z ulice v části Nové Sady. Fasáda domu je v bílé barvě s dřevěným 

obložením. V soklové části obložena umělým kamenem. Zastřešení objektu je řešeno 

jednak plochou zelenou střechou a jednak zelenou pultovou střechou se sklonem 10%. 

Architektonické řešení stavby a jejich vztahu se širším okolí viz Výkresová část.  

  Dispoziční řešení objektu je řešeno jako jednogenerační, pro 4 člennou rodinu. 

V suteréním podlaží je situován zadní vchod a vjezdy do garáže. Na zádveří navazuje 

chodba a schodišťový prostor, dále se v tomto podlaží nachází skladovací místnosti, 
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technická místnost, dvě samostatné garáže, posilovna a k ní připojené hygienické 

zařízení. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vchod a na něj navazující 

zádveří s oddělenou šatnou, dále chodba se vchody do ložnice a dvou pokojů, wc, a 

koupelny. Schodišťový prostor vede do druhého nadzemního podlaží, kde je situován 

otevřený prostor s kuchyní a obývacím pokojem, tento prostor je propojen velkými 

posuvnými dveřmi s terasou. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch: 

 

1. Zemní a výkopové práce: 

  Na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 150mm na vytyčené 

ploše. Ornice bude uložena na deponii v jižní části pozemku pro další využití. Poté bude 

provedeno hloubení stavební jámy a jednotlivých rýh, dle projektové dokumentace.  

  Po dokončení stavebních prací bude provedena rekultivace okolí pomocí 

uložené části ornice. 

2. Základové konstrukce: 

  Základové konstrukce budou provedeny jako ploché tvořené základovými 

pasy. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Dimenze základů viz 

výpočet základů. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20 prostředí XC2. 

Základová spára je navržena do nezamrzne hloubky. Na základové pasy bude navazovat 

podkladní beton provedený z betonu C 25/30 XC1 vyztužený kari sítí 150/150/6mm. 

V místě příček se provede dvojité položení kari sítě.  

3. Svislé nosné a nenosné konstrukce: 

  Obvodové a vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z vápenopískových 

cihel KM Beta sendwix 8DF – LD tl. 240mm zděné na tenkovrstvé lepidlo sendwix ZM 

921. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z vápenopískových cihel KM beta sendwix 

4DF – LD tl. 115mm zděné na tenkovrstvé lepidlo sendwix ZM 921. Obvodové zdivo 

bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 150mm 

vytvořeného z izolačních desek EPS. 

4. Vodorovné  konstrukce: 

  Vodorovné konstrukce budou provedeny z panelů spiroll tl. 200mm. Volba 

stropní konstrukce dle ceny a únosnosti viz studie volba stropní konstrukce. Věnce 

budou provedeny z vyztuženého betonu C25/30 XC1 B500B a zatepleny EPS tl. 50mm.  
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5. Schodiště: 

  Schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové s kosými stupni. 

Pod schodištěm bude vytvořen základový pas. Dimenze schodiště viz studie schodiště. 

6. Komín 

  Komín bude proveden jako systémový jednoprůduchový od firmy Schiedel 

360mm. Komínové těleso bude dilatováno 30mm minerální vaty od nosných 

konstrukcí. Nejbližší dřevěný prvek krovu není blíže než 50mm od tělesa komínu. 

Komín bude sloužit k odvodu spalin od plynového kotle umístěného v technické 

místnosti v suterénu. 

7. Zastřešení: 

  Zastřešení bude provedeno jako plochá střecha částečně jako pochozí terasa a 

částečně jako vegetační střecha. Druhé nadzemní podlaží bude zastřešeno pultovou 

střechou s vegetační vrstvou a se sklonem 10%. Podrobněji viz Seminární práce. 

8. Výplně otvorů: 

  Výplně otvorů budou proveden z dřevěných euro-profilů s izolačním 

trojsklem. 

9. Vnější plochy: 

  Vnější plochy budou po dokončení výstavby zatravněny s vytvořením 

zpevněných pochozích ploch a ploch pro ukládání odpadu. Dále také vytvoření 

pojízdných ploch tvořených asfaltovým kobercem. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:  

Přístupové komunikace budou připojeny na stávající z ulice v části Nové Sady. 

Stavba bude napojena pomocí nově budovaných přípojek na tyto inženýrské sítě: 

vodovod, plynovod, elektřina, sdělovací sítě a kanalizaci jednotnou. Na hranici 

pozemku bude zřízen instalační sloupek s hlavním uzávěrem plynu. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu: 

Přístupové komunikace budou připojeny na stávající z ulice v části Nové Sady 

příjezdovou komunikací z asfaltového koberce. Stání osobních automobilů bude řešen 

pomocí dvou garáží v objektu, popřípadě stáním na asfaltovém prostoru před vjezdem 

do garáží. 
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f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 21:00, budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném 

znění tj. 60dB. Nájemníci okolních objektů budou seznámeny s prováděním a průběhem 

stavebních prací. Při výstavbě, bude pamatováno na maximálně možné vyloučení 

prašnosti. Při realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. Bude 

zajištěn trvalý úklid vozovky. 

Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku k tomu určenou. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací: 

Rodinný dům nebude řešen jako bezbariérový.  

 

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

dokumentace: 

Jako podklady slouží tyto dokumenty (viz D. Dokladová část): 

Podklad od objednatele – sdělení o nízkém radonovém indexu, geologický 

    průzkum – základovou spáru musí převzít statik, 

    geolog. 

Polohopis pozemku 

Katastrální mapa 

Poloha inženýrských sítí od jednotlivých dodavatelů 

 

 

i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém: 

Jako podklady slouží tyto dokumenty (viz D. Dokladová část): 

  Katastrální mapa 

  Polohopis pozemku s výškopisným zaměřením 

  Poloha inženýrských sítí od jednotlivých dodavatelů 
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j)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory: 

Členění stavby je provedeno tak, že jsou rozděleny stavební objekty na stavbu 

samotnou (rodinný dům), provedení inženýrských přípojek, provedení komunikací a 

místa pro ukládání komunálního odpadu. Viz výkres koordinační situace stavby. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 

Stavba nebude mít téměř žádný vliv na okolní pozemky a jejich bezvadné užívání. 

Stavba nebude vyžadovat žádný zábor jak okolních pozemků, tak veřejných 

komunikací. Hladina hluku, prašnosti a znečištění okolí bude minimalizována a bude 

splňovat platné předpisy. I přesto budou majitelé okolních pozemků včas informováni o 

započetí stavebních prací. Stavba bude řádně oplocena a bude tak zamezen přístup 

cizích osob na staveniště. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Stavbu budou provádět odborné dodavatelské firmy. 

Během výstavby nesmí docházet ke vzájemnému ohrožování pracovníků 

dodavatelských firem při provádění stavebních prací. 

Všichni pracovníci musí být prokazatelně poučeni o podmínkách bezpečnosti práce a 

musí používat ochranné pomůcky. 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

 Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru.  

Podrobněji viz samostatný projekt BOZP. 
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2.   Mechanická odolnost a stabilita  

  Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepříznivého přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce, 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Navrhovaná konstrikce je navržena podle technologických předpisů dodavatelů 

stavebních materiálů. V rozsahu stavby rodinného domu, byly výpočtem stanoveny 

rozměry základových pasů, aby spolehlivě přenesly vzniklé zatížení. 

Stropní konstrukce a krov jsou navrženy dle empirických výpočtů. 

 

3.   Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost projektované stavby je řešena v samostatné části viz příloha 

Technická zpráva požární ochrany.  

 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V průběhu realizace stavby budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky v platném znění. S odpady bude zacházeno rovněž v souladu s platnými 

předpisy a nařízeními. 

Objekt bude napojen na jednotnou odpadní kanalizaci a na městský vodovod pitné 

vody. Vytápění bude realizováno jako ústřední s připojením na plynový kotel 

v technické místnosti objektu. Komunální odpad bude skladován v kontejnerech k tomu 

určených na zpevněných plochách. 

 

5.   Bezpečnost při užívání  

Rodinný dům je navržen tak, aby zajistil bezpečné užívání. Jsou splněny všechny 

vyhlášky týkající se tohoto bodu včetně vyhlášek o obecných a technických 

požadavcích na výstavbu a tomuto odpovídající ČSN. 
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Veškeré použité materiály odpovídá normovým požadavkům. Nášlapné plochy ve 

vlhkých prostorách domu jsou protiskluzové a snadno omyvatelné. Veškeré instalace 

jsou prováděny odborníky a bude provedena revize veškerých instalací. 

 

6.    Ochrana proti hluku 

Veškeré použité materiály, splňuji normové požadavky na akustickou neprůzvučnost. 

Podrobněji viz příloha tepelně technické posouzení objektu, část Akustika.   

 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Použité konstrukce splňují doporučené normové požadavky dle ČSN 73 0540 

Výpočet energetické náročnosti objektu viz příloha tepelně technické posouzení 

objektu. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Objekt není navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Podle průzkumu se objekt nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, tudíž 

nejsou nutná žádná speciální opatření. Založení bude provedeno nad hladinou podzemní 

vody. Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu ani na poddolovaném území. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje veškeré normové požadavky na ochranu obyvatelstva. Je postavena 

v souladu s platným územním plánem obce, tudíž dodržuje podmínky pro umístění a 

využití objektu. 

 

11. Inženýrské stavby  (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt bude napojen na jednotnou obecní kanalizaci přes odpadní přípojku. 

Dešťové vody budou částečně odváděny na vsak. 
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b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen, nově budovanou přípojkou, na obecní vodovodní řad 

spravovaný společností VaK Přerov a.s.  

 

c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen na elektrickou síť a plynovod vedoucí v těsné blízkosti 

pozemku. 

 

d) Řešení dopravy 

Přístupové komunikace budou připojeny na stávající z ulice v části Nové 

Sady. Bude vytvořena příjezdová cesta položením asfaltového koberce. Stání 

osobních automobilů bude řešeno pomocí dvou garáží v objektu, popřípadě stáním 

na asfaltovém prostoru před vjezdem do garáží. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolí stavby bude v maximálním možném rozsahu zatravněno 

s vytvořením chodníků a příjezdových komunikací. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 Výrobní technologická zařízení se na této stavbě nevyskytují. 
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F. Technická zpráva 
 
 
a) Účel objektu 

  Novostavba samostatně stojícího rodinného domu se dvěma nadzemními 

podlažími a jedním podzemním sloužící pro bydlení 4 členné rodiny. 

 

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 

 
 Jedná se o novostavbu 3 podlažního podsklepeného rodinného domu. Určeného pro 

občanské bydlení.  

 Urbanistické a architektonické řešení objektu je navrženo tak, aby splňovalo 

podmínky stanované územním plánem. Stavba bude umístěna rovnoběžně se severní 

hranicí pozemku a přilehlou komunikací ve vzdálenosti cca 7m. Hranice pozemku bude 

oplocena dřevěným sloupkovým plotem. Jedná se o novostavbu 3 podlažního 

podsklepeného rodinného domu. Určeného pro občanské bydlení. Objekt bude proveden 

jako zděný atypický se stropy z panelů spiroll. Přístupové komunikace budou připojeny 

na stávající z ulice v části Nové Sady. Fasáda domu je v bílé barvě s dřevěným 

obložením. V soklové části obložena umělým kamenem. Zastřešení objektu je řešeno 

jednak plochou zelenou střechou a jednak zelenou pultovou střechou se sklonem 10%. 

Architektonické řešení stavby a jejich vztahu se širším okolí viz Výkresová část.  

  Dispoziční řešení objektu je řešeno jako jednogenerační, pro 4 člennou rodinu. 

V suteréním podlaží je situován zadní vchod a vjezdy do garáže. Na zádveří navazuje 

chodba a schodišťový prostor, dále se v tomto podlaží nachází skladovací místnosti, 

technická místnost, dvě samostatné garáže, posilovna a k ní připojené hygienické 

zařízení. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vchod a na něj navazující 

zádveří s oddělenou šatnou, dále chodba se vchody do ložnice a dvou pokojů, wc, a 

koupelny. Schodišťový prostor vede do druhého nadzemního podlaží, kde je situován 

otevřený prostor s kuchyní a obývacím pokojem, tento prostor je propojen velkými 

posuvnými dveřmi s terasou. 

 Přístupové komunikace budou připojeny na stávající z ulice v části Nové Sady.  
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 Okolí stavby bude v maximálním možném rozsahu zatravněno s vytvořením 

chodníků a příjezdových komunikací. 

 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace projekt neřeší. Objekt není navržen pro užívání těmito osobami. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 Objekt je navržen jako jednogenerační pro jednu čtyř člennou rodinu. 

 Zastavěná plocha: 203 m2 

 Podlahová plocha: 395 m2 

 Obestavěný prostor: 1298 m3 

Orientace jednotlivých místností vůči světovým stranám: 

 Sever: závětří 1NP, zádveří 1NP, schodišťový prostor, koupelna 1NP,sklady,  

  posilovna 

 Jih: kuchyně s obývacím pokojem, ložnice, pokoje, garáže, závětří 1S, zádveří 1S 

 Východ: wc, chodba 

 Západ: wc, chodba  

Osvětlení obytných místností: 

Místnost Podlahová 

plocha 

(m2) 

1/10 

(m2) 

1/8 

(m2) 

Plocha prosklené 

části oken 

(m2) 

Posouzení 

Pokoj I 28,67 2,86 3,58 4,99 vyhoví 

Pokoj II 27,92 2,79 3,50 3,25 vyhoví 

Ložnice 26,97 2,70 3,37 4,99 vyhoví 

Obývací pokoj s 

kuchyní 

74,87 7,49 9,36 21,60 vyhoví 
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d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

1. Zemní a výkopové práce: 

  Na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 150mm na vytyčené 

ploše. Ornice bude uložena na deponii v jižní části pozemku pro další využití. Poté bude 

provedeno hloubení stavební jámy a jednotlivých rýh, dle projektové dokumentace.  

  Po dokončení stavebních prací bude provedena rekultivace okolí pomocí 

uložené části ornice. 

2. Základové konstrukce: 

  Základové konstrukce budou provedeny jako ploché tvořené základovými 

pasy. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Dimenze základů viz 

výpočet základů. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20 prostředí XC2. 

Základová spára je navržena do nezamrzne hloubky. Na základové pasy bude navazovat 

podkladní beton provedený z betonu C 25/30 XC1 vyztužený kari sítí 150/150/6mm. 

V místě příček se provede dvojité položení kari sítě.  

3. Svislé nosné a nenosné konstrukce: 

  Obvodové a vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z vápenopískových 

cihel KM Beta sendwix 8DF – LD tl. 240mm zděné na tenkovrstvé lepidlo sendwix ZM 

921. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno z vápenopískových cihel KM beta sendwix 

4DF – LD tl. 115mm zděné na tenkovrstvé lepidlo sendwix ZM 921. Obvodové zdivo 

bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS tl. 150mm 

vytvořeného z izolačních desek EPS. 

4. Vodorovné  konstrukce: 

  Vodorovné konstrukce budou provedeny z panelů spiroll tl. 200mm. Volba 

stropní konstrukce dle ceny a únosnosti viz studie volba stropní konstrukce. Věnce 

budou provedeny z vyztuženého betonu C25/30 XC1 B500B a zatepleny EPS tl. 50mm.  

5. Schodiště: 

  Schodiště bude provedeno jako monolitické železobetonové s kosými stupni. 

Pod schodištěm bude vytvořen základový pas. Dimenze schodiště viz studie schodiště. 
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6. Komín 

  Komín bude proveden jako systémový jednoprůduchový od firmy Schiedel 

360mm. Komínové těleso bude dilatováno 30mm minerální vaty od nosných 

konstrukcí. Nejbližší dřevěný prvek krovu není blíže než 50mm od tělesa komínu. 

Komín bude sloužit k odvodu spalin od plynového kotle umístěného v technické 

místnosti v suterénu. 

7. Zastřešení: 

  Zastřešení bude provedeno jako plochá střecha částečně jako pochozí terasa a 

částečně jako vegetační střecha. Druhé nadzemní podlaží bude zastřešeno pultovou 

střechou s vegetační vrstvou a se sklonem 10%. Podrobněji viz Seminární práce. 

8. Výplně otvorů: 

  Výplně otvorů budou proveden z dřevěných euro-profilů s izolačním 

trojsklem. 

9. Vnější plochy: 

  Vnější plochy budou po dokončení výstavby zatravněny s vytvořením 

zpevněných pochozích ploch a ploch pro ukládání odpadu. Dále také vytvoření 

pojízdných ploch tvořených asfaltovým kobercem. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

  Použité konstrukce a výplně otvorů splňují doporučené normové požadavky dle 

ČSN 73 0540 

Výpočet energetické náročnosti objektu viz příloha tepelně technické posouzení 

objektu. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Základové konstrukce budou provedeny jako ploché tvořené základovými pasy. 

Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Dimenze základů viz výpočet 

základů. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20 prostředí XC2. Základová 

spára je navržena do nezamrzne hloubky. Na základové pasy bude navazovat podkladní 

beton provedený z betonu C 25/30 XC1 vyztužený kari sítí 150/150/6mm. V místě 
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příček se provede dvojité položení kari sítě. Z hydrogeologického průzkumu vyplývá, 

že hladina podzemní vody nijak neovlivní zakládání stavby. Radonový index byl 

stanoven jako bez rizika, tudíž není potřeba žádná zvláštní opatření. 

 

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

účinků 

V průběhu realizace stavby budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky v platném znění. S odpady bude zacházeno rovněž v souladu s platnými 

předpisy a nařízeními. 

Objekt bude napojen na jednotnou odpadní kanalizaci a na městský vodovod pitné 

vody. Vytápění bude realizováno jako ústřední s připojením na plynový kotel 

v technické místnosti objektu. Komunální odpad bude skladován v kontejnerech k tomu 

určených na zpevněných plochách. 

Objekt ani jeho užívání nebude nijak narušovat, či znečišťovat životní prostředí. 

 

h) dopravní řešení 

 Přístupové komunikace budou připojeny na stávající z ulice v části Nové Sady 

příjezdovou komunikací z asfaltového koberce. Stání osobních automobilů bude řešen 

pomocí dvou garáží v objektu, popřípadě stáním na asfaltovém prostoru před vjezdem 

do garáží. 

 

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

Podle průzkumu se objekt nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, tudíž 

nejsou nutná žádná speciální opatření. Založení bude provedeno nad hladinou podzemní 

vody. Objekt se nenachází v žádném ochranném pásmu ani na poddolovaném území. 

 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace je provedena v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2011 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou 268/2009 Sb., vyhláškou č. 

398/2009 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. – ve znění pozdějších předpisů, dále dle 

platných ČSN. 
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 Veškeré obecné požadavky na výstavbu budou dodrženy. Dokumentace viz D. 

dokladová část.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 13. 5. 2012 
Vypracovala: Libor Hrubý 
 

Podpis: …………………………… 
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3. Závěr 
 

V bakalářské práci byla zpracována projektová dokumentace stavební části ve stupni 
pro provedení stavby pro novostavbu samostatně stojícího rodinného domu ve svahu. Stavba 
byla navržena v souladu s platnými zákony, předpisy a normami tak, aby splňovala obecné 
požadavky na výstavbu a umožňovala pohodlné a bezpečné užívání. Objekt splňuje 
požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb, tepelné techniky a akustiky budov. 
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