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3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém 

jazyce 

 

ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rezidenčního objektu 

určeného pro 4-člennou  rodinu. Dům je situován na území Jihomoravského kraje v obci 

Pavlov, katastrální území Pavlov u Dolních Věstonic. Objekt je navržen jako roubená 

stavba, kde svislé konstrukce jsou navrženy jako masivní dřevěné roubené stěny a 

vodorovné konstrukce jsou navrženy jako dřevěné trámové stropy. Hlavní objekt je 

zastřešen sedlovou střechou. Přilehlé objekty garáž s terasou jsou oba zastřešeny 

pultovou střechou. Konstrukce šikmé střechy je vaznicová soustava s hambálkem.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bakalářská práce, projektová dokumentace, roubená stavba, roubená stěna, dřevěný 

trámový strop, sedlová střecha, vaznicová soustava   

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with project documentation of residential building for four 

members family. The house is situated in the South Moravian Region in the village of 

Pavlov, cadastral territory of Dolní Věstonice. The building is designed as a timbered 

construction. The vertical constructions are designed as a massive timbered walls and 

horizontal constructions are designed as wood-beamed ceilings. The main object is 

covered with a gable roof. Adjacent buildings - garage and terrace are both roofed shed 

roof . Construction of pitched roof is purlin system with collar beams. 

KEY WORDS 

bachelor thesis, project documentation, timbered construction, timbered wall, wood-

beamed ceilings, gable roof, purlin system 
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8. Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům pro 4-člennou rodinu a 

vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Místo stavby se nachází 

v Jihomoravském kraji, okres Břeclav, v obci Pavlov, katastrální území Pavlov 

u Dolních Věstonic. Objekt se bude nacházet na kraji obce jako součást zdejší zástavby. 

Celá rezidence se rozkládá na členitém půdorysu. Je tvořena hlavním objektem, k němu 

přiléhájící terasou z jihovýchodní strany a přistavěnou garáží ze severovýchodní strany. 

Navrhovaný objekt má v obytné části dvě nadzemní podlaží a je zastřešen šikmou 

střechou se sklonem 40°. Garáž má výškovou úroveň pod podlahou 1.NP a je zastřešena 

pultovou střechu sklonu 5°.  

Dispoziční řešení vychází z platných předpisů a norem rovněž zohledňuje přání 

investora. V objektu se nepočítá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu proto 

je tato problematika při návrhu objektu vynechána. 

 Při statickém, konstrukčním, požárně bezpečnostním a tepelně technickém řešení jsem 

postupoval podle platných předpisů a norem. Dílčí části projektu jako je např. tepelně 

technické posouzení, požární bezpečnost atd. jsou řešeny samostatně v přílohách 

bakalářské práce. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Vlastní text práce 

REZIDENCE V PAVLOVĚ 

A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě: 

Identifikace stavby : Rezidence Pavlov – novostavba 

Místo stavby : Pavlov, Zahradní 139, 69 201, č.p.: 561/2 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník : Ing, Miroslav Pavlík 

Místo trvalého pobytu stavebníka : Pavlov, Zahradní 139, 69 201, č.p.: 561/2 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Název firmy : VUT Brno 

Autor, zodpovědný projektant: Vojtěch Hrachovina 

Kontaktní adresa : Mezice 20, 783 32 Náklo 

Telefon : 775 905 067 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o nezastavěné území.  

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek v minulosti plnil funkci jako místo pro obytnou budovu a funkci 

hospodářskou. 

 



c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  

Pozemek leží v těsné blízkosti území, které podléhá předpisům o ochraně území 

(Chráněná krajinná oblast Pálava). 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Veškerá voda (splašková a dešťová) vyskytující se na pozemku je řádně odvedena. 

Dešťová voda do trativodu a splašková voda do stoky veřejné kanalizace. 

  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Plánovaný objekt je v naprostém souladu s územně plánovací dokumentací obce 

Pavlov. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. 

o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace 

je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 

požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše 

zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv 

stavby na životní prostředí. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného 

rodinného domu, je napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, 

splaškovou kanalizaci, elektro NN, a plyn. Přípojky inženýrských sítí jsou 

přivedeny a zakončeny na pozemku investora. Dále je pozemek napojen na 

dopravní infrastrukturu obce. Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná. 



h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

- 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby jsou 1 500 000,- Kč. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Ing. Miroslav Pavlík, Zahradní 139, Pavlov 69 201, č.p. 561/1 

Ing. Miroslav Pavlík, Zahradní 139, Pavlov 69 201, č.p. 561/2 

Josef a Marie Bednářovi, Zahradní 138, Pavlov 69 201, č.p. 2192/1 

Josef a Marie Bednářovi, Zahradní 138, Pavlov 69 201, č.p. 2192 

Jarmila Kašníková, Klentnická 186. Pavlov 69201, č.p. 567 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby 

Účelem a záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku novou 

odpočinkovou rezidenci s obytnou funkcí včetně vedlejších stavebních objektů jako 

jsou přístřešky, oplocení, zpevněné parkovací plochy a komunikace, přípojky 

inženýrských sítí apod. Funkce stavby je čistě obytná bez komerčního či výrobního 

využití. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o stavbu s ochranou podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 



Ve stavbě se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu, proto se 

s bezbariérovým řešením nepočítá. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky všech dotčených orgánů jsou splněny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha: 101,4 m
2
 

obestavěný prostor: 556 m
3
 

užitná plocha: 157,3 m
2
 

počet funkčních jednotek: 1 

počet uživatelů: 4 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.) 

Potřeba vody: 200 m
3
/rok 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

1. Etapa – Příprava vybavení staveniště, odstranění zeleně 

2. Etapa – Odstranění ornice + výkopové práce 

3. Etapa – Práce na základové konstrukci 

4. Etapa – Realizace svislých a vodorovných konstrukcí 

5. Etapa – Provádění konstrukce zastřešení 

6. Etapa – Dokončovací práce 

 

k) Orientační náklady stavby 

1 500 000,- 



Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o mírně svažitý pozemek se svahem orientovaným na severovýchod. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden:  

- geologický průzkum: bylo potvrzeno, že základová zemina splňuje požadavky 

pro minimální únosnost a nemusí se přistupovat ke speciálnímu zakládání 

 -  hydrogeologický průzkum: byla zjištěna hladina podzemní vody v hloubce -

3,100 m a nebyly prokázány negativní účinky podzemní vody. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  - objekt se nenachází v ani jednom výše zmíněném pásmu 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Katastr Pavlov u Dolních Věstonic není dotčen záplavovým územím řeky Dyje. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nepůsobí žádným negativním vlivem na své okolí ani na odtokové poměry 

v území. Součástí stavby není žádný technologický provoz. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin musí probíhat v době vegetačního klidu tj.: od 1. 10. do 31. 3. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Nebyla uskutečněna žádná zábora pozemků ze zemědělského půdního fondu ani 

pozemků určeným k plnění funkce lesa. 



h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Pozemek se napojuje na místní uliční komunikaci.  

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hotový objekt bude sloužit jako stavba pro bydlení s kapacitou jedné funkční jednotky. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o samostatně volně stojící objekt na pozemku. Nejbližší sousední objekt 

je rovněž dvoupodlažní ve vzdálenosti 8,73 m. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Budova stojí na členitém půdorysu tvaru L, nejdelším rozměrem je délka budovy, 

celý objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 40°. Hlavním 

architektonickým prvkem je roubená stěna ze smrkového dřeva, která má z celé 

stavby největší vliv na architektonický dojem. Sokl je tvořen kamenným 

obkladem. Výplně otvorů jsou řešeny pomocí dřevěných eurooken.  

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V celém objektu je využito moderního konceptu otevřené dispozice, kuchyně, obývací 

pokoj i hala tvoří jeden otevřený prostor, v 2.NP tvoří schodišťová hala komunikační 

prostor mezi dětskými pokoji, ložnicí, pracovnou a koupelnou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nevyskytují se bezbariérové prvky. 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Kladen důraz na dodržení min. výšky zábradlí u schodišť. Tzn. výška min 1000 mm a 

vzdálenost svislých mezer max. 120 mm, vodorovné mezery maximálně 180 mm.  

Zábradlí bude provedeno dle ČSN 743305. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém objektu je roubená stavba, spočívající na betonovém 

základu ze základových tvárnic, stropní konstrukce je dřevěný trámový strop, 

střešní konstrukce je krov s vaznicovou soustavou 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna dostatečnou volbou dimenzí 

nosných prvků, určených statickým výpočtem. Tuhost celé konstrukce ve 

vodorovném směru zajišťují v roubené stěně rovněž rohové rybinové tesařské 

spoje a stropní konstrukce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu se nevyskytují žádná technická a technologická zařízení. 

. 

B.2.8. Požární bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná příloha s požární bezpečností 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Určí energetický audit. V objektu není zřízen alternativní zdroj energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí(zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 



 V celém domě jsou navrženy 2 záchodové mísy, 2 umyvadla, sprchový kout a 

vana s příslušně přivedenými instalacemi. Ohřev teplé vody zajišťuje zásobníkový 

ohřívač. Zdravotechnické instalace tvoří rozvody teplé a studené vody a rozvody 

domovní splaškové kanalizace. Splašková voda bude přes domovní rozvod a kanalizační 

přípojku odvedena do stoky veřejné kanalizace. Spodní část stavby je zaizolována 

hydroizolací proti zemní vlhkosti, která brání tomu, aby nedošlo kontaktu uživatelů 

s vlhkostí v interiéru. Navržená hydroizolace plní zároveň i funkci protiradonové 

izolace. Větrání v objektu je navrženo jako přirozené – okny. Denní osvětlení obytných 

místností v interiéru je dostatečné. Umělé osvětlení zajišťují zdroje světla s přivedenou 

el. energií. Vytápění je řešeno ústředním topením – otopná tělesa, rozvody, oběhové 

čerpadlo a zdroj tepla plynový kotel.  V exteriéru se dále vyskytuje revizní šachta pro 

splaškovou kanalizaci a vodoměrná šachta s vodoměrem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Měření radonu v objektu potvrdilo informaci z mapy radonového indexu podloží 

území ČR, kde bylo zjištěno, že objekt má nízké radonové riziko. Navržená 

hydroizolace proti zemní vlhkosti současně plní funkci protiradonové izolace. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

d) ochrana před hlukem 

Návrh stavební konstrukce je proveden tak, aby splňoval požadavky 

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků. 

Veškeré rozvody instalací v objektu budou řádně izolovány, proti šíření hluku 

konstrukcí. Do podlahy v 2.NP bude vložena kročejová izolace tl. 20 mm. 



 

e) protipovodňová opatření 

Katastr se nachází blízko u hranice záplavového území, ale objekt s jeho 

polohou na svahu není ohrožen povodněmi. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt methanu apod.) 

Nebyly prokázány žádné negativní účinky vnějšího prostředí na objekt u bodů 

b,c, a f. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Inženýrské sítě, veřejná kanalizace a el. vedení vedou pod chodníkem 

u severovýchodní hranice pozemku, plyn a veřejný vodovod vedou pod 

chodníkem na protější straně ulice, při realizaci veřejných sítí byly dovedeny na 

pozemek všechny přípojky. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

viz. C.3 Koordinační situační výkres 

 

B.4 Dopravní řešení 

Podléhá normě ČSN 73 6110. Tato norma platí pro projektování místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, a to pro novostavby 

i přestavby, v zastavěném i nezastavěném území obcí; platí pro průjezdní úseky 

silnic v zastavěném území obcí, včetně zastavitelných ploch a územních rezerv 

vymezených v územních plánech. Dále platí pro připojení dopravních ploch a 

dopravních zařízení. 

 

Příjezdová cesta na pozemek bude plynule přes chodník ústit na místní 

komunikaci. Na vedlejší komunikaci musí být umožněn rozhled na celou 

dopravní značku a to v celém rozhledovém poli. Rozhledový bod  reprezentují 

oči řidiče, leží v ose vozidla ve vzdálenosti 2,00 m od přídě vozidla ve výšce 

1,0 m nad vozovkou a musí z něj být viditelná část vozidla přijíždějící po hlavní 



komunikaci ve výšce alespoň 0,5 m nad vozovkou. Konstrukční rychlost 

30 km/h. Délka strany trojúhelníku 83 m (10sec). Příjezdová cesta je navržena 

ze zámkové dlažby v šířce 3,25 m, veřejná místní komunikace s asfaltovým 

krytem má šířku 5m. Doprava v klidu bude řešena jedním krytým a jedním 

nekrytým parkováním. Kryté parkování bude v kryté garáži a nekryté 

parkovacím stání na zpevněné ploše podél garáže. Jsou navržena celkem dvě 

parkovací stání. Při nárazové potřebě parkovacích míst může být použito 

parkování na příjezdové cestě.    

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Bude ponechána veškerá vegetace, která leží mimo zastavěnou plochu objektu. 

Na terénní úpravy bude využita původní zemina z výkopových prací.  

 

b) použité vegetační prvky 

Okolí objektu na pozemku bude po ukončení výstavby zkultivováno okrasnou 

zelení, travnatým porostem a v části za objektem bude osázeno ovocnými 

stromy. 

 

c) biotechnická opatření 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 V době výstavby se bude dbát na to, aby byly dodržovány limity hluku a nedošlo 

ke kontaminaci pitné vody. V době užívání stavby, objekt nebude negativně 

působit na své okolí. Za hospodaření s odpady odpovídá zhotovitel stavby. 

Třídění odpadů bude dle katalogu odpadů podle zákona č.185/2001, vyhlášky 

č.381/2001 Sb. Po zatřídění bude proveden odvoz na příslušnou skládku. 

 

 



Katalog odpadů 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY 

Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Cihly  

17 01 03 Tašky a keramické výrobky  

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky  

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo  

17 02 02 Sklo  

17 01 03 Plasty  

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz  

17 04 02 Hliník 



17 04 03 Olovo 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

 17 04 06 Cín 

 17 04 07 Směsné kovy 

 17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

 17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 

17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 



17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 

obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce 

obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních 

odpadů) obsahující nebezpečné látky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Kácení dřevin v přípravné fázi výstavby nebude probíhat v období vegetačního 

klidu. Největší podíl zabudovaného materiálu ve stavbě je dřevo, jehož 

vlastnosti nevykazují negativní vlivy na životní prostředí. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pavlov se nachází v těsné blízkosti území zařazeném do Natura 2000, ale na 

chráněné území nepůsobí žádným vlivem. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není na tento typ stavby požadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 



B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Objekt nemá funkci pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Užitková voda bude zajištěna z dovezené cisterny s vodou. 

 

b) odvodnění staveniště 

K odvodnění staveniště budou sloužit provizorní vykopané kanály. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu prostřednictvím nově 

zbudované cesty ze štěrku, která po dokončení stavby bude vydlážděna a bude 

plnit funkci příjezdové cesty. 

Před převzetím staveniště budou vybudovány přípojky inženýrských sítí (voda, 

kanalizace, plyn, elektro). Elektřina bude přivedena ke stavební buňce, kde se 

bude nacházet el. rozvaděč.  

 

d) vliv na okolní stavby a pozemky 

V době výstavby se mohou vyskytnout vyšší hladiny hluku, prašnost a vibrace 

z důvodu montáže stavby a zvýšené intenzity dopravy na staveniště. Základem 

je minimalizovat dopady těchto nežádoucích vlivů na okolí stavby.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin  

Bude vykácena stávající zeleň na místě budoucího objektu, zachované dřeviny 

budou chráněny před poškozováním a ničením. 



f) maximální zábory pro staveniště (dočasné, trvalé) 

Trvalý zábor staveniště vymezují vnější hranice stavebního pozemku. Bude-li to 

nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých, sousedních okolních pozemcích, 

zejména při napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu 

po co nejkratší dobu a bude jim předcházet domluva s vlastníkem pozemku a 

správcem sítě. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Nakládání s odpady řeší zákony č. 185/2001 Sb. a č.381/2001 Sb. Zneškodnění 

odpadu vzniklého v průběhu výstavby zajistí zhotovitel stavby. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Při terénních úpravách se bude na násypy používat zemina z výkopových prací, 

nebude třeba přivážet ani odvážet zeminu. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu opatřenou plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň je povinností, aby dopravní prostředky při odjezdu na 

veřejnou komunikaci byly řádně očištěny. Skládka prašného materiálu bude 

řádně zakryta a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 

zamezilo nadměrné prašnosti.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

uspořádání pracoviště zhotovitel uspořádá tak, aby zaměstnanci byli chráněni 

před nepříznivými povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a 

technologických postupů a výrobních a technologických procesů. Dále 

zhotovitel určí osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, 

používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Při provádění stavebních 

prací se musí striktně dodržovat 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 pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost nese zadavatel, 

zhotovitel, popřípadě stavební dozor. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. zemní práce - sejmutí ornice 

2. zemní práce - výkopy, násypy) 

3. zřizování základů z betonových tvárnic + betonáž tvárnic a desky 

4. hydroizolace 

5. stavba svislé nosné části – roubených stěn 

6. realizace dřevěného trámového stropu 

7. provádění krovu 

8. dokončovací práce 



D.1.1 Architektonické řešení 

Účel objektu 

Navržená novostavba bude plnit funkci rodinného bydlení pro 4 osoby, stejně tak může 

být využít při své poloze v atraktivní lokalitě jako rekreační bydlení či letní sídlo. 

Objekt se nachází v Jihomoravském kraji, okresu Břeclav ve vesnici Pavlov, na parcele 

č.561/2 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic. Celková plocha parcely je 

1549,64 m
2
. Navrhovaný objekt má členitý půdorys s dvěma nadzemními podlaží. 1.NP 

plní funkci denní zóny s kuchyní, obývacím pokojem, technickou místností a vstupními 

prostory se šatnou. 2.NP má funkci noční klidové zóny. Ze severozápadní strany přiléhá 

k objektu garáž s odděleným přístupem. U jihovýchodní strany objektu se nachází 

terasa, která je přístupná jak ze zahrady tak z 1.NP.   

Urbanistické, architektonické, materiálové a dispoziční řešení 

Novostavba leží blízko konce uliční zástavby na okraji vesnice. Objekt je na pozemku 

řešen jako samostatně stojící rodinný dům v severovýchodním svahu. Převýšení terénu 

v místě objektu se pohybuje ve všech místech okolo 1 m. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží a stejnou orientaci hřebene stejně jako sousední objekt. 

 Architekturu objektu tvoří v pohledu roubená stěna tvořená masivními dřevěnými 

trámy uloženými vodorovně na sebe, v rozích spojenými přiznaným tesařským spojem - 

rybinovou vazbou. Další architektonický prvek je sokl obložený kamenným 

břidlicovým obkladem, který tvoří základ stavby. Materiál dveří a oken je rovněž dřevo. 

V umísťování oken byl hledán kompromis mezi dobrým působením z pohledu exteriéru 

a dostatečným prosvětlením interiéru. Z jižní strany byla osazena větší okna š.1200 mm. 

Ve štítových zdích byl kladen důraz na souměrnost polohy oken vůči hřebenu střechy. 

Štítová stěna bude obložena dřevěnými prkny ve vertikální poloze, obklad zajišťuje 

optické oddělení 1.NP a 2.NP. Uložení stropních trámů bude přesahovat celou šířku 

roubené stěny a bude viditelné z exteriéru. Sklon střechy 40° a větší přesah je inspirován 

tradiční architekturou roubenek. Krokve budou na pohled přiznané bez podbití. Vaznice 

a pozednice budou protínat rovinu štítu. Krytina střechy je černý plastový šindel - 

imitace klasického dřevěného šindele. Klempířské prvky budou ladit ve stejné barvě 

jako střešní krytina. Architektonickým doplňkem je přístavba garáže a terasa. Při jejich 



návrhu bylo záměrem, aby jejich architektonická kvalita nepředčila vzhled roubenky. 

Při osazení objektu byla snaha o plynulý přechod mezi objektem a okolním prostředím.   

Bezbariérové užívání stavby 

V objektu se nepředpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu, proto se 

v návrhu nepočítá s bezbariérovým řešením. 

Celkové provozní řešení 

Při návrhu provozního řešení objektu byl kladen důraz na správnou orientaci místností 

ke světovým stranám, oddělení denní a klidové části a dobrou návaznost všech 

místností. Provozní schéma objektu se dělí na denní zónu (1.NP) a noční zónu (2.NP). 

Denní zóna začíná vstupními prostory objektu, které navazují na předsazené vstupní 

schody před objektem. Zádveří plní zároveň funkci šatny. Dveřmi se zádveří je přímo 

dostupná hala, která tvoří s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou jeden velký otevřený 

prostor. Sloupy s průvlakem opticky oddělují obývací pokoj od jídelny s kuchyní. 

S obývacího pokoje je přístup na krytou terasu. Vpravo od schodiště se nachází chodba 

oddělená dveřmi, která má za úkol oddělit WC a technickou místnost od otevřené 

dispozice. Garáž je samostatně dostupná z exteriéru po příjezdové cestě sklonu 12 %. 

Komunikaci mezi 1.NP a 2.NP zajišťuje dvouramenné schodiště s rozdílnou délkou 

ramen (rozdílný počet stupňů v každém rameni). V 2.NP tvoří komunikační prostor 

hala, z které je dostupná ložnice, dětské pokoje, koupelna a pracovna. V 2.NP přibyla 

další kritéria pro volbu provozního řešení. Provozní schéma bylo voleno s ohledem na 

polohu rozvodů studené a teplé vody, domovní kanalizace a úsporu místa (větší plochy 

obytných místností na úkor menších ploch komunikačních prostor. Zastřešení hlavního 

objektu je provedeno sedlovou střechou sklonu 40°, zastřešení garáže a terasy tvoří 

pultová střecha se sklonem 5°.  

Kapacity, užitkové, zastavěné a podlahové plochy 

Počet nadzemních podlaží: 2 

Počet podzemních podlaží: 0 

 



1.NP     

OZN. MÍSTNOST PLOCHA [m
2
] 

1.01 ZÁDVEŘÍ 6,4 

1.02 KUCHYŇ + JÍDELNA 18,1 

1.03 OBÝVACÍ POKOJ 18,5 

1.04 HALA 11 

1.05 TECHNICKÁ MÍSTNOST 9 

1.06 CHODBA 1,8 

1.07 WC 2,5 

1.08 GARÁŽ 19,5 

∑   86,8 

2. NP     

OZN. MÍSTNOST PLOCHA [m
2
] 

2.01 HALA 11,2 

2.02 KOUPELNA 12,5 

2.03 DĚTSKÝ POKOJ II 11,2 

2.04 PRACOVNA 6,1 

2.05 DĚTSKÝ POKOJ I 12,6 

2.06 LOŽNICE 16,9 

∑   70,5 

   CELKOVÁ PODLAHOVÁ 

PLOCHA   157,3 m
2
 

PLOCHA TERAS   12,1 m
2
 

CELKEM PLOCHA   169,4 m
2
 

 

Zastavěná plocha: 101,4 m
2
 

Obestavěný prostor: 556 m
3
 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Viz. B.8 ZOV bod j) 

Stavební fyzika – tepelně technika, osvětlení, oslunění, akustika 

Řeší příloha bakalářské práce D 1.4 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Viz. B.2.11 



Požadavky na požární ochranu 

Řeší příloha bakalářské práce D 1.3 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Všechny použité materiály k zabudování musí splňovat parametry dané projektovou 

dokumentací pro provedení stavby. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

Při zhotovování stavby nebude využíváno netradičních technologických postupů. 

Obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele bude obsahovat dílenské výkresy, kde 

budou specifikována dimenze, délka a typ opracování jednotlivých dřevěných  hranolů. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí (měření a zkoušky) 

Nejsou vyžadovány kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolní měření, tento typ 

stavby to nevyžaduje. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů, definitivní průřezové 

rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 

Vytýčení stavby 

Provede geodet pomocí GPS z určených polohopisných souřadnic všech rohů objektu. 



Zemní práce 

Bude provedeno sejmutí ornice a uložení na deponii na okraj pozemku, poté se začne 

s výkopem  rýh pro základové tvárnice. Po provedení základové konstrukce po obvodu 

a před betonáží podkladní desky se budou provádět násypy a jejich zhutňování za 

účelem vyvýšení podlahy v 1.NP. 

Základová konstrukce 

Celý objekt je založen na soudržné zemině s nízkou hladinou spodní vody, která podle 

hydrogeologického průzkumu nemá vykazovat negativní účinky na základovou 

konstrukci. Roubené stavby nemají na provedení základové konstrukce přílišné 

požadavky. Nadzákladová konstrukce je tuhá a tím i méně citlivá na nerovnoměrné 

sedání a tíha stavby je nízká (smrkové dřevo 500 kg/m
3
).  Dalším kritériem při 

zakládání objektu, je jeho poloha ve svažitém terénu a nutnost umísťovat první 

vodorovný trám roubené stěny min. 150 mm  nad terén. Z tohoto důvodu je navržená 

výška podlahy v 1.NP na 292,970 m n. m. a je nutné po tuto úroveň zvednout 

základovou konstrukci. V garáži má podlaha výšku 292,15 m n. m.. S ohledem na 

všechny ekonomické, statické a technologické aspekty je navrženým prvkem pro 

základovou konstrukci, základová tvárnice ZBT s rozměry 500×300×250 pro hlavní 

objekt a 500×200×250 pro garáž. První řada základových tvárnic se bude klást na 

podkladní beton v tloušťce 100 mm, tvárnice se budou pokládat na sucho a převazovat 

se o půlku délky. Před samotným zděním tvárnic bude vytvořen výkop s manipulačním 

prostorem min. 600 mm na každou stranu od realizované konstrukce. Prostor 

ohraničený po obvodě základovými tvárnicemi bude mezi původním terénem a 

výškovou úrovní -0,270 (garáž -1,020) bude vyplněn dostatečně zhutněným násypem. 

Po dozdění tvárnic na výšku  -0,150 (garáž -0,900) se provede betonáž do ztraceného 

bednění základových tvárnic a poté betonáž podkladních desek, které budou výztuží 

provázány se základovým zdivem. Bude použito betonu C20/25. Podkladní desky 

budou obě v tloušťce 120 mm. Podkladní deska bude dovyztužena KARI sítěmi oka 

100/100, průměr vložky 4 mm. V garáži bude ještě provedeno dozdění tvárnic na 

stejnou výšku jako v hlavním objektu. Důvodem je stejná výška soklu po obvodu celého 

objektu. Sokl pak bude opatřen kamenným břidlicovým obkladem.  Sloupy a sloupky na 

terase budou založeny na patkách z prostého betonu do nezámrzné hloubky 800 mm. Po 



ukončení základových prací bude provedena celoplošná hydroizolace a protiradonová 

izolace z asfaltových pásů  TOP DEK COVER PRO. 

Svislá nosná konstrukce 

Konstrukčním systémem objektu je roubená stavba. Jedná se o soustavu  roubených stěn 

v rozích spojených  tesařským spojem  rybinovou vazbou, která zabezpečuje tuhost celé 

konstrukce objektu. Roubená stěna je tvořena hranoly smrkového dřeva S10, dimenze 

250×250 uloženými vodorovně na sebe natupo a je průběžná po celé výšce stěny až po 

pozednici a ve druhém směru tvoří současně i štítovou stěnu. Hranoly jsou v jednom 

směru posunuté o ½ výšky hranolu, aby mohlo dojít v rozích k výše zmíněnému 

tesařskému spoji. Počítá se s vysokou přesností hraněného řeziva připraveného předem 

podle dílenských výkresů a s jeho zabudováním v řádně vyschnutém stavu max 17% 

vlhkost, aby nedocházelo ke vzniku spar mezi hranoly. Dalším prvkem svislé nosné 

konstrukce jsou dva sloupy 250×250 výška 2200 mm a vnitřní nosná roubená stěna 

tl.250 mm v interiéru, která bude začepována do obvodové roubené stěny. Stěny budou 

zvenku i zevnitř přiznané. Nosná konstrukce u garáže bude tvořena 6-ti trámky 

150×150, zřizované sloupky na terase – 2ks  budou mít dimenzi rovněž 150×150. 

Vodorovná nosná konstrukce 

Stropní konstrukce je zřízena z dřevěného trámového stropu, dřevěné trámy 120×180 

působí jako prosté nosníky (mimo trámu T3 – spojitý nosník) rozpětí 3,45 m a 3,8 m. 

Trámy spočívají na obvodových roubených stěnách s uložením přes celou tloušťku 

stěny (jsou viditelné z exteriéru). Uvnitř objektu je uložení 125 mm  na průvlak 

250×250 a na vnitřní nosnou roubenou stěnu tl.250 mm. Rozteč trámů se pohybuje od 

850 do 1100 mm. Kolmo na trámy je navržen záklop z dřevěných fošen tl.40 mm. Dále 

jsou navrženy výměny 120/180, kvůli uložení schodnic dřevěného schodiště a prostupu 

komínového tělesa. V garáži je dále navržen průvlak na přenesení zatížení horní 

roubené stěny 200×230. 

Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

V objektu se vyskytují dva typy schodiště, jedno z nich tvoří komunikační prostor mezi 

1.NP a 2.NP a druhé je vstupní, předsazené před objektem. U vnitřního schodiště se 



jedná o dvouramenné schodnicové schodiště s deskovými stupni. Každé rameno 

disponuje jinou délkou z důvodu rozdílného počtu schodišťových stupňů v každém 

rameni. Materiálem je smrkové dřevo. Nástupní rameno (součástí 10stupňů – poslední 

tvořen mezipodestou) začíná uložením na podlaze, v horní části je zakotveno do 

mezipodesty. Ta je tvořena dvěma dřevěnými hranoly 120/150 uloženými na obou 

stranách na roubených stěnách tl 120 mm, vytvořených jen za účelem zajištění nosné 

funkce schodiště. Výstupní rameno spočívá na mezipodestě a na stropní výměně 

trámového stropu.  Schodnice je vyrobena z fošny 50×340, dřevěné stupně 280×40×950 

jsou vetknuty a lepeny do schodnice. Konstrukční výška je 2800 mm. Průchozí šířka 

ramene je 900 mm. Výška stupně h= 164, 7 mm, šířka stupně b=280 mm. Šířka 

mezipodesty 900 mm. Zábradlí a madla jsou dřevěné z masivu, rozměry a uspořádání 

viz. detail schodiště. Výška zábradlí 1000 mm.  

Venkovní vstupní předsazené schody tvoří železobetonová deska uložená na zhutněném 

násypu. Na železobetonové desce jdou vybetonovány 3 stupně. Celé schody jdou 

obloženy kamenným obkladem – břidlice a obsypány násypem. Schody není potřeba 

opatřovat zábradlím. Výška schodu h=160 mm, šířka b=300 mm, šířka ramene 

1400 mm. 

Svislé nenosné konstrukce 

Patří sem vnitřní dělící příčky – roubené stěny tloušťky 100 mm. Konstrukce příčky je 

tvořena hranoly smrkového dřeva S10 dimenze 100×160 vodorovně uložené na sebe 

natupo. Do obvodové stěny a vzájemně jsou čepovány. Na stavbu jsou dodány 

připravené k zabudování ve stanovených délkách a s přípravou na tesařské spoje. 

Střešní konstrukce 

V celém objektu se vyskytují tři typy zastřešení. Prvním typem je zastřešení hlavní části 

objektu, které tvoří sedlová střecha se sklonem 40°. Další dva typy jsou zastřešení 

přístaveb garáže a terasy.  

Konstrukčním řešením střešní konstrukce nad hlavní částí objektu je 

hambálkový krov se dvěma středovými vaznicemi. Rozpětí podpor je 7,5 m.  Určení 

dimenze prvků krovu vychází ze zkušeností s podobnými typy střech. Každá vazba 



krovu kromě krajních obsahuje krokev 90×150 a horní a dolní kleštinu 2×80×160, 

krokve jsou osedlány na vaznici 160×180 a pozednici 160×140. Celá konstrukce je 

podélně zavětrována dřevěnými prkny 30×120. Součástí krovu jsou také výměny 

100×100 sloužící k osazení střešních oken. Rozteč krokví se pohybuje od 800 do 

1200 mm. Pozednice je k roubené stěně kotvena metrickými tyčemi M16 délky 1 m 

vždy ob jednu vazbu. Na dokončený krov bude položena pojistná hydroizolace 

JUTADACH 115 zajištěna na osu krokví přibitými kontralatěmi 50×30. Laťování bude 

provedeno ze střešních latí 50×30 v rozestupech po 280 mm, viz detail. uložení krokve 

na pozednici. Střešní krytinou je plastový šindel Wimber Gerlach 406×358 mm. 

 Zastřešení garáže tvoří pultová střecha se sklonem 5°. Konstrukční řešení 

zastřešení garáže je sestaveno z krokví 100×150 v osové vzdálenosti 900 mm, 

s rozpětím podpor 3125 mm. Krokve jsou vetknuté do roubené stěny na jedné straně a 

na straně druhé osedlány na vaznici 150×170, vynesenou dřevěnými sloupky 150×150. 

Na krokvích pak spočívá celoplošné bednění z dřevěných prken 120×30 na němž leží 

pojistná izolace JUTADACH 115. Střešní krytinou je pozinkovaný plech. Zastřešení 

terasy je totožné včetně uspořádání a dimenze všech prvků, jedinou výjimkou je 

rozdílné rozpětí podpor – 2800 mm. 

Komíny 

V celém objektu se vyskytuje pouze jedno komínové těleso. Je tvořeno samonosným 

komínovým systémem SCHIEDEL UNI ADVANCED tvarovka + vložka. Tvarovka 

o rozměru 360×360 je opatřená v interiéru keramickým obkladem. Komín má jeden 

průduch o průměru 180 mm. Vybírací otvor s dvířky 180×180 je zřízen v technické 

místnosti 300 mm nad podlahou. Nad střechou je komínové těleso oplechováno 

pozinkovaným plechem a obloženo kamenným obkladem – břidlice. Zakončení 

komínového tělesa je vytvořeno krycí deskou SCHIEDEL UNI ADVANCED. 

Komínové těleso bude od stropních konstrukcí odděleno dilatační spárou tl. 40 mm, 

která bude řešena prostřednictvím minerální vlny. 



 

Podlahové konstrukce 

V celém objektu se nachází 5 různých skladeb podlahových konstrukcí s 3 typy 

nášlapných vrstev. V kuchyni, hale a obývacím pokoji se nachází masivní dřevěná 

podlaha s tepelně izolační vrstvou fenolické pěny KINGSPAN KOOLTHERM K5 

100 mm, roznášecí vrstvu na všech typech podlah tvoří dvě OSB desky, masivní 

dřevěná prkna jsou k podkladu lepena lepidlem Thomsit P 685 Elast Universal. 

V technické místnosti a na WC je nášlapnou vrstvou keramická dlažba RAKO 

250×250×10 se separačním SDI panelem, který je ve skladbě za účelem oddělení 

deformací podkladu od deformace dlažby. Podlahu v garáži tvoří betonová mazanina 

tl.60 mm se samonivelační stěrkou tl. 15 mm. Skladby v 2.NP (koupelna – keramická 

dlažba, ostatní místnosti – masivní dřevěná podlaha) jsou obdobné s výjimkou toho, že 

místo tepelné izolace je použita kročejová izolace Rockwool Steprock HD tl. 20 mm. 

Roznášecí vrstva z OSB desek musí být volně položena na kročejovou izolace, aby byla 

zajištěna její dobrá funkce.    

Výplně otvorů 

V objektu se dělí na okna, dveře a vrata. Okna jsou dřevěná z europrofilů od firmy TP 

Eurokna s.r.o. s dvojím těsněním, celoobvodovým kováním a hliníkovou eloxovanou 

okapnicí. Součinitel tepelné vodivosti U=0,49 W/mK. V domě jsou osazeny okna třech 

rozměrů: 1200×1200, 900×1200, 600×600. Střešní okna jsou Thermo max 

z borovicového dřeva. U= 0,7 W/mK. Dveře se dělí na vnitřní a vnější, vnitřní dveře 

jsou vyrobeny ze smrkového dřeva na zakázku i s obložkovou zárubní, rozměr 

800/1970. Vstupní dveře jsou z vícevrstvého lepeného eurohranolu od firmy TP 

Eurookna, se součinitelem tepelné vodivosti U=0,9 W/mK. Vrata do garáže jsou 

vyrobená na zakázku ze smrkového dřeva, rozměr 2200×2250 s tesařskou zárubní 

125/150. 

Povrchové úpravy stěn a podhledů 

Dělí se na vnitřní a vnější. U vnitřních povrchových úprav se řeší pouze vnitřní omítka 

v garáži, obklady podhledu v 2.NP a obklad komína. 



Vnitřní omítku nadzákladového zdiva v garáži tvoří tenkovrstvá omítka CEMIX 

v tl.5 mm . Obklady podhledů v podkroví jsou řešeny systémem spuštěného podhledu. 

Materiálem jsou dřevěné palubky kladené na svislo. Dřevěné palubky jsou připevněny 

samořeznými šrouby na vodorovný hliníkový CW profil systému sádrokartonových 

příček Knauf, který spočívá na závěsech z hliníkových profilů připevněných 

samořeznými šrouby na krokev. Další vnitřní povrchovou úpravou je obklad komína, 

který probíhá přes celou část komínové tělesa v interiéru a končí u vyústění komína nad 

střešní rovinu, jedná se o keramický obklad RAKO 250×250×10 lepený na flexibilní 

lepidlo DEN RAVEN SUPER FLEX.  

Vnější povrchové úpravy tvoří obklad soklu, obklad garáže, obklad osazovacího rámu a 

dilatační vrstvy při osazování oken a venkovních dveří do roubené stěny a obklad štítu. 

Obklad soklu je tvořen kamenným obkladem z břidlice. Podkladem je nezákladové 

zdivo z betonových tvárnic ZBT. Skladba obkladu je penetrace, cementová malta 

MAPEI v tl.20 mm, flexibilní lepidlo DEN RAVEN SUPER FLEX tl.5 mm a kamenný 

obklad z břidlice 15 mm. Obklad v garáži tvoří dřevěné fošny 40/100 ze smrkového 

dřeva připevněné oboustranně na dřevěné sloupky 150×150 (nosná konstrukce 

zastřešení). Obklad osazovacího rámu s dilatační spárou je proveden z dřevěných prken 

110×15, které jsou připevněny samořeznými šrouby k osazovacímu rámu, mezi 

nadpražím a obkladem  je ponechána mezera 10 mm, vyplněna silikonovým tmelem 

DEN BRAVEN. Obklad štítu je tvořen na svislo uloženými dřevěnými prkny 140×30 ze 

smrkového dřeva, které jsou samořeznými šrouby připevněny přímo k roubené stěně. 

Hydroizolace 

V objektu je zastoupena jako izolace proti zemní vlhkosti s funkcí protiradonové izolace 

a jako parozábrana a pojistná hydroizolace ve skladbě střešního pláště. Hydroizolace 

proti zemní vlhkosti je provedena z modifikovaných asfaltových pásu TOPDEK 

COVER PRO, celoplošně natavených na podkladní základovou desku, tato izolace je 

u kraje přeložena, zvednuta a natavena ve vertikálním směru na nadzákladové zdivo 

s požadavkem min. 300 mm nad terén. Parozábrana typu JUTAFOL N je přiložena 

přímo před vrstvy tepelné izolace střešního pláště. Pojistná hydroizolace JUTADACH 

115 je ve střešním plášti umístěna na krokve a zatížena kontralatěmi. 



Tepelné izolace 

V objektu jsou umístěny ve skladbě podlahy 1.NP, ve skladbě podlahy 2.NP s funkcí 

izolace proti kročejovému hluku, ve skladbě střešního pláště (mezikrokevní a 

podkrokevní tepelná izolace) a jako zateplení podhledu mezi vytápěným a nevytápěným 

prostorem. Tepelné zateplení podlahy tvoří fenolická pěna KINGSPAN KOOLTHERM 

K5 v tl. 100 mm volně ložená na podkladní desku. Kročejová izolace v podlaze 2.NP je 

tvořena deskami minerální vlny ROCKWOOL STEPROCK HD tl. 20 mm. Tepelná 

izolace v rovině střešního pláště je tvořena mezikrokevní tepelnou izolací  minerální 

vlny KNAUF Unifit 032 ve tl. 150 mm, ukončení tepelné izolace je provedeno OSB 

deskou tl.15 mm  připevněnou samořeznými šrouby ke kotevnímu prvku z hliníku 

připevněnému z boku ke krokvi. U pozednice je prostor vyplněn pásky z mezikrokevní 

izolace. Viz. Detail střešního pláště. Podkrokevní tepelnou izolací je KNAUF Unifit 032 

ve tl. 100 mm. Desky podkrokevní izolace spočívají na roštu vytvořeném 

z hliníkových CW – profilů sádrokartonového systému RIGIPS. Tepelná izolace 

podhledu je tvořena minerální vlnou KNAUF Unifit ve tl.160 mm mezi kleštinami a 

100 mm stejným typem minerální vlny pod kleštinami v tl.100 mm. Tepelná izolace 

spočívá na zavěšených hliníkových CW-profilech. 

Truhlářské výrobky 

Viz. Specifikace – truhlářské výrobky  D 1.1.06 

Klempířské výrobky 

Viz. specifikace – klempířské výrobky D 1.1.06 

Zámečnické výrobky 

Jedná se o spojovací materiál a kotevní prvky. Spojovacím materiálem jsou na 

pokrývačské práce hřebíky ϕ3 mm dl. 48 mm, samořezné šrouby ϕ4dl. 48 mm. Pro 

upevnění podhledu je prováděno pomocí samořezných šroubů ϕ4 dl. 30 mm. Kotvení 

pozednice je provedeno pomocí metrické tyče M16 délky 1m s maticí M16. Při 

provádění ukončení mezikrokevní tepelné izolace je použit kotevní prvek z hliníkového 

plechu tl.1 mm do krokve připevněn samořeznými šrouby ϕ4 dl. 48 mm. Dalším 



výrobkem bude ocelový vodící L-profil 50×30×5 sloužící jako vodící prvek při osazení 

osazovacího rámu okna do ostění. 

Protipožární opatření 

Řešení protipožárního opatření se řídí dle: 

Vyhl. MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru  

zákon 133/1998 sb. o požární ochraně  

n.v.č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv  

Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby  

Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb  

ČSN 73 0810:06/2005-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení  

ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0818/1997-Požární bezpečnost staveb-Obsazení objektu osobami  

Navržený rodinný dům je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb, dle ČSN 73  

0833, ČSN 73 0802 a dalších souvisejících norem. Požární výška je 2,8 m, konstrukční 

systém je hořlavý DP3. Požární odolnost a šířka únikových cest jsou vyhovující. 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na cizí pozemek. Výpočet požárního zatížení,  

odstupových vzdáleností ad. Je podorobně řešen v příloze D 1.3. - POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Tepelně technické vlastnosti 

Je použito ČSN 73 0540-2, která řeší: 

Dodržení tepelně technických požadavků zajišťuje zejména prevenci tepelně 

technických vad a po-ruch budov, tepelnou pohodu uživatelů, požadovaný stav 

vnitřního prostředí pro užívání a technologické procesy a nízkou energetickou náročnost 

budov. Dále dodržení tepelně technických požadavků se požaduje po dobu ekonomicky 

přiměřené životnosti konstrukcí a budovy, při jejich běžné údržbě a při působení běžně 



předvídatelných vlivů. V neposlední řadě také tepelně technické požadavky zohledňují 

jednak šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcemi, místnostmi a budovami, jednak 

energetickou náročnost budov. Požadované hodnoty stanovují úroveň tech-nického 

požadavku, prokazovanou v návaznosti na technické předpisy při stavebním řízení podle 

zvlášt-ního předpisu. Doporučené hodnoty stanovují úroveň vhodnou pro energeticky 

úsporné budovy.  

Součinitelé prostupu tepla U u navrhovaných konstrukcí tj.: střešní plášť, podhled  

v podkroví mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, podlaha, výplně otvorů splňuji 

požadavky na požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 

Výjimkou je součinitel tepelné prostupnosti stěny, který nevyhovuje požadavkům 

normy a to z architektonického požadavku ponechání stěny bez obkladu a zateplení. Při 

výpočtu energetického štítku budovy, bylo zjištěno, že navržená stavba patří do 

klasifikační třídy C – vyhovující. Navrhovaná stavba tedy splňuje požadavky na 

hospodaření s energií dané normou ČSN 730540. Tepelně technické výpočty a posudky 

jsou součástí samostatné přílohy D 1.4 Stavební fyzika. 

 

Terénní úpravy ploch 

Jedná se o příjezdovou cestu s nekrytým stáním, chodník a terasu. Příjezdová cesta je 

široká 3,25 m je přivedena od místní komunikace ke garáži a nekrytému stání, které má 

rozměr 5,95 m × 3 m. Materiálem povrchu příjezdové cesty, chodníku a krytého stání je 

zámková hladká dlažba PRESBETON typ HAKL. Plocha nekrytého stání je 

vyspádovaná směrem od objektu ve sklonu 2 %, příjezdová cesta má sklon 12 %. 

Chodník má podélný sklon 12 %. Podklad pro dlažbu tvoří vrstva zhutněného kameniva 

frakce 16-32 v tl. 100 mm a na ní vrstva zhutněného kameniva frakce 8-16 v tl. 50 mm. 

Terasa obdélníkového rozměru 3,4 m × 3,6 m je vydlážděna betonovou teracovou 

dlažbou TERASO Pamela rozměru 300×300×3. Teracové dlaždice se budou klást na 

vrstvu z flexibilního lepidla DEN BRAVEN SUPER FLEX. Podkladem dlažby bude 

vybetonovaná deska tl. 100 mm  z betonu C20/25. Dlažba bude vyspádovaná ve sklonu 

2 % směrem od objektu. Po úplném položení bude dlažba vyspárovaná cementovou 

maltou tl. spar 2 - 4 mm. Po dokončení objektu se budou provádět úpravy vegetačních 

ploch, které budou zahrnovat zatravňování a výsadbu nových stromů. 



Ostatní dokončovací úpravy 

Pozemek bude mít zřízeno oplocení po celém svém obvodě, bude se jednat o dřevěný 

prkenný plot z prken 140×20 připevněných na ocelovou konstrukci (uzavřený 

tenkostěnný profil 50×20, se sloupky z ocelových trubek ϕ50 mm). Ocelové trubky, 

tvořící sloupek plotu, budou zasunuty do betonových  patek v min. hloubce 800 mm. 

Výška plotu bude 1500 mm. Z přední části objektu bude do plotu zakomponována brána 

a dvířka. Obě budou řešeny ocelovou konstrukcí, obloženou dřevěným prkny 140×20. 

Brána bude zřízena v šířce 3000 mm a menší dvířka budou šířky 1000 mm. Brána i 

dvířka budou opatřeny zavíracím mechanismem se zabudovaným klíčovým zámkem. 



Závěr 

V této práci jsem zúročil svoje nabyté znalosti a zkušenosti s navrhováním pozemních 

staveb získané po dobu dosavadního studia. Bakalářská práce byla tvořena s použitím 

odborné literatury, potřebných norem, vyhlášek, předpisů, technických listů a podkladů 

od výrobců. 

Finálním produktem je projektová dokumentace pro stavební povolení s připojenými 

studiemi rodinného domu, určeného pro 4-člennou rodinu. Dům je navržen jako 

dvoupodlažní s obytným podkrovím. Dispozice 1.NP je charakterizována jako denní 

část objektu, obsahuje otevřenou dispozici s halou, kuchyní a obývacím pokojem, 

technické zázemí, WC a vstupní prostory se šatnou. Dispozice 2.NP s ložnicí, 

koupelnou, pracovnou a dětskými pokoji je navržena ryze jako noční-klidová část. 

Projektová dokumentace je zpracována dle pokynů v zadání, její součástí je prováděcí 

dokumentace stavby, která zahrnuje výkresy architektonicko-stavebního řešení, 

stavebně-technického řešení včetně vybraných detailů konstrukcí a příloh. Témata 

příloh jsou: Stavební fyzika resp. tepelná technika, která dle normy ČSN 730540 stavbu 

klasifikuje jako objekt C – vyhovující. Další přílohy jsou výpočet základů a posouzení 

požární bezpečnosti stavby. 

Návrh stavby uspokojil specifické přání investora, který po projektantovi požadoval 

roubenou stavbu postavěnou tradičním způsobem. Od tohoto přání se odvíjela hlavní 

myšlenka bakalářské práce - navrhnout co nejvíce autentickou tradiční roubenou stavbu 

splňující požadavky dnešních platných norem. 
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