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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Jedná se  

o dvoupodlažní dům, podsklepený, s dvojgaráží a plochou vegetační střechou. 

Výrazným prvkem domu je nerezová pergola, která tvoří závětří domu. Dům bude 

postaven v nové zástavbě rodinných domů v obci Vedrovice. Dům je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu. Vchod je orientován na severozápad, obytné části na jihozápad  

a jih.  

Klíčová slova 

 Rodinný dům, vegetační střecha, dvoupodlažní objekt 

 

Abstract  

This bachelor´s thesis describes the design of a house. It consists of two-storey 

house with basement, double garage with a flat vegetation roof. A significant feature of 

the house is a stainless pergola, which forms the lee of the house. The house will be 

built in the new developing area of detached houses in the village Vedrovice. The house 

is designed for a family of four people. The entrance is oriented to the north-west, the 

living rooms to the south-west and south. 

Keywords  

Detached house, vegetation roof, two-storey building 
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1)  ÚVOD 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu. Jedná se  

o dvoupodlažní dům, podsklepený, s dvojgaráží a plochou vegetační střechou.  

Dům bude postaven v nové zástavbě rodinných domů v obci Vedrovice. Dům  

je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Výrazným architektonickým prvkem je nerezová 

pergola, která tvoří závětří domu. Součástí domu je posilovna a malý vinný sklípek, 

který je přístupný pro členy rodiny přímo z rodinného domu a pro návštěvy bočním 

vchodem, orientovaným na jihovýchod. Vchod je orientován na severozápad, obytné 

části na jihozápad a jih.  

Práce je zaměřena na správný návrh rodinného domu. Správný návrh z hlediska 

mechanické odolnosti a stability, zejména správným řešením jeho konstrukčních 

detailů. Řešena je také ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost, 

dodržení zdravých životních podmínek. Dále je objekt řešen z hlediska tepelné ochrany. 

Výpočty se týkají tepelně – technického posouzení, posouzení domu z hlediska ochrany 

proti hluku a požární bezpečnosti jsou součástí příloh k bakalářské práci.  

Hlavním cílem práce je správně navrhovat rodinné domy, získat přehled  

o základních požadavcích na jednotlivé konstrukce z hlediska stability, tepelně-

technických vlastností, akustických vlastností. Správné funkce rodinných domů lze 

docílit hlavně vhodným řešením příslušných detailů.  

  

2) VLASTNÍ TEXT PRÁCE  

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Rodinný dům ve Vedrovicích 

b) místo stavby 
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Vedrovice 341, katastrální území Vedrovice (okres Znojmo), 777536, 

parc.č.pozemků: 1303/3 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Daniel Procházka, Vedrovice 135, 671 75 Loděnice 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Adéla Procházková, Janospol a.s., Vedrovice 79, 671 75 Loděnice 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

a)   základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla    

        stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného  

        inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 

 

  Stavba získala rozhodnutí o umístění stavby, které vymezuje stavební 

pozemek umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel. Stavba získala 

stavební povolení, na základě projednání žádosti o stavební povolení příslušným 

stavebním úřadem a doložením projektové dokumentace stavby.  

 Stavební úřad pro obec Vedrovice sídlí v Moravském Krumlově  

na Městském úřadě.  

Adresa stavebního úřadu: 

Městský úřad Moravský Krumlov, Klášterní nám. 125, 672 11  

 

b)   základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž  

        základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
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 Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována  

na základě dokumentace pro stavební povolení, na jejímž základě je vydáváno 

povolení ke stavbě.  

c)     další podklady 

 Dalším podkladem pro zpracovaní byla katastrální mapa a situační 

výkres. 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Jedná se o zastavěné území, v okolí řešeného rodinného domu se nachází 

i další rodinné domy. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
1)

 (památková rezervace, 

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

Pozemek, na kterém se bude realizovat stavba rodinného domu, neleží 

v památkové rezervaci, zvláště chráněném území, ani záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je mírně svažitý, svažuje se ve směru od silniční komunikace. 

Dešťová voda je svedena ze střechy, část vody je uchovávána v nádrži  

pro zalévání zahrady, ostatní voda se vsakuje do půdy. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Vedrovice.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby  

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje  

o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 



9 
 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím. Navrhovaná 

stavba dostala stavební povolení.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při výstavbě je nutné dodržet regulativy stanovené vyhláškou 501/2006 

Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb 

musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 

hygienické, požární ochrany. Vzdálenost mezi domy nebude menší než 7 m  

a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nebude menší než 2m.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Obeznámení vlastníků okolních parcel se stavbou rodinného domu, 

požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nebylo třeba řešit. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné další související či podmiňující investice. 

 

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

nemovitostí) 

Pozemky dotčené umístěním stavby jsou sousední parcely: 

p.č. 1303/47 vlastnické právo - SJM Horáček Miroslav a Horáčková Gabriela, 

č.p. 340, 67175 Vedrovice 

p.č. 1303/48 vlastnické právo - Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice 

p.č. 2979 vlastnické právo - Obec Vedrovice, č.p. 326, 67175 Vedrovice 

Informace o sousedních pozemcích není úplná, pozemek sousedí 

s parcelami, které nejsou ještě vedeny v digitální katastrální mapě.  
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu.  

 

b) účel užívání stavby 

  Novostavba bude využívána jako rodinný dům, který je určený  

pro bydlení čtyřčlenné rodiny.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
1)

 (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není kulturní památkou.  

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržené architektonické a stavebně technické řešení je v souladu 

s technickými požadavky na stavby (Vyhláška č. 268/2009 Sb.) a s podmínkami 

stanovenými v územním plánu obce.  

Na stavbu nejsou kladeny požadavky z hlediska bezbariérového užívání. 

údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů
2)

 

Napojení sítí, vjezd na pozemek, parkování před budovou budou 

provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

f) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebylo třeba řešit. 

 

g) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 
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Zastavěná plocha je 179,96m
2
, obestavěný prostor 1428,98 m

3
, užitná 

plocha 142,03 m
2
, počet funkčních jednotek je 1. Rodinný dům je určený  

pro bydlení 4 členné rodiny. 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

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

apod.) 

Dešťová voda není využívána, je odvedena dešťovým potrubím od domu  

a vsakuje se do půdy. Odpadní vody jsou svedeny do jímky odpadních vod  

s napojením na tlakovou kanalizaci (v obci probíhá výstavba tlakové 

kanalizace).  

Pro odpad z domácnosti je zřízena odpadní nádoba. V domácnosti  

je plánováno třídění odpadu na papír, plasty a odpad smíšený. 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění  

na etapy)  

Výstavba rodinného domu je plánována na dobu 5-6 měsíců. 

Předpokládaná lhůta zahájení výstavby je na jaře roku 2015. Stavbu bude 

provádět stavební firma.  

Stavba bude prováděna v následujících etapách: 

- skrývka ornice 

- zemní práce (výkopy) 

- rozvody technické infrastruktury (voda, plyn, elektřina)  

- základové konstrukce  

- izolace proti zemní vlhkosti 

- svislé konstrukce 

- vodorovné konstrukce 

- výplně otvorů 

- vnitřní instalace 

- povrchové úpravy  

- dokončovaní práce 

- terénní úpravy 
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j) orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby je stanovena částkou 4 750 000,- Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 – vlastní objekt rodinného domu 

SO 02 – zpevněné plochy 

SO 03 – oplocení stavby 

SO 04 – přípojky, šachty apod. 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v koncové části obce Vedrovice ve směru 

na obec Pohořelice. Pozemek leží v oblasti zastavěné novými rodinnými domy 

podél hlavní komunikace III/3964. Pozemek se mírně svažuje ve směru  

od stávající komunikace. Každý z domů má vlastní zahradu, většinu povrchu 

pozemku tvoří orná půda. 

Na pozemku je vyvedena šachta nově vybudované tlakové kanalizace, 

vodovodní potrubí, skříň pro připojení domu na elektrickou energii. Na hranici 

pozemku je umístěna také skříň hlavního uzávěru plynu pro budoucí napojení 

rodinného domu na přívod plynu.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byl proveden geologický průzkum pro zjištění kategorie radonového 

rizika. Výsledky průzkumu prokázaly, že radonové riziko je nízké. Nebude proto 

nutné provádění speciálních protiradonových opatření.  
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Dále byl proveden hydrogeologický průzkum pro zjištění hladiny 

podzemní vody, hladina podzemní vody se nachází v nadmořské výšce  

226 m n. m. (Bpv), tj. necelých 7 m od základové spáry a cca 10 m od hranice 

upraveného terénu.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Stavba se nenachází v ochranném, ani bezpečnostním pásmu.  

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

  Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Během stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí (hluk, 

prach). 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  Na daném pozemku se nenachází žádné dřeviny, ani stavební objekty. 

Nejsou proto dány požadavky na demolice a kácení dřevin.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Pozemek se nenachází na území lesa, není proto třeba řešit zábory 

pozemků.  

 

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

a technickou infrastrukturu) 

Ze stavby je možnost přímého napojení na silnici III/3964, napojení bude 

řešeno pomocí zpevněné plochy, s možností parkování automobilu před domem 

nebo ve dvojgaráži.  

Na pozemku je vyvedena šachta nově vybudované tlakové kanalizace, 

vodovodní potrubí, skříň pro připojení domu na elektrickou energii. Na hranici 

pozemku je umístěna také skříň hlavního uzávěru plynu pro budoucí napojení 

rodinného domu na přívod plynu.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Řešená stavba nemá žádné vazby na okolní stavební objekty. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.  

  Jedná se o objekt rodinného domu určený pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

 Stavba se skládá z jedné funkční jednotky – rodinný dům.  

B.2.2  Celkové urbanistické a  architektonické řešení  

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Jedná se o objekt samostatně stojícího rodinného domu s vegetační 

plochou střechou. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Prostorově je řešený 

jako velký kvádr, z jehož hmoty vystupuje jeden menší kvádr, který tvoří 

dvojgaráž. Vstup do domu je řešený od hlavní příjezdové komunikace, 

orientovaný na severozápad.  

Navrhovaná stavba respektuje stávající zástavbu.   

 

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

řešení 

Objekt zabírá plochu 179,96m
2
 na celkové výměře pozemku 1588,89m

2
. 

Suterénní zdivo objektu, je ze ztraceného bednění KB blok o tloušťce 

300mm. Zdivo přilehlé k zemině chrání tepelná izolace ISOVER EPS 

PERIMETR, která tvoří zároveň sokl nad terénem objektu, je vytažena do výšky 

400mm nad terén.  

Vnější obvodové zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží  

je z broušených keramických tvarovek Porotherm 30 Profi DRYFIX o tloušťce 

300mm. Zdivo v části budovy, která není obložena dřevěným obkladem, chrání 

tepelná izolace EPS ISOVER 70F o tloušťce 140mm. Zdivo atiky  
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a železobetonový věnec jsou rovněž obaleny EPS ISOVER 70F o tloušťce 

140mm, na straně střechy EPS ISOVER 70F o tloušťce 40mm.  

Zdivo v části budovy, která je obložena provětrávaným dřevěným 

obkladem, chrání tepelná izolace EPS ISOVER UNI o tloušťce 140mm, která je 

vhodná do provětrávaných konstrukcí.   

 Stropy jsou provedeny železobetonové o tloušťce 180mm. 

Na železobetonových deskách je položena tepelná izolace, která zároveň slouží 

jako akustická vrstva - ISOVER N. 

Střecha prvního i druhého nadzemního podlaží je plochá, vegetační. Její 

nosnou částí je železobetonová stropní deska o tloušťce 180mm. Tepelnou 

ochranu střechy tvoří dvě vrstvy minerální vlny. Spodní vrstvu tvoří minerální 

vlna ISOVER T, horní vrstvu minerální vlna ISOVER S – i. Spád střechy  

je vytvořen pomocí spádových klínů z minerální vlny ISOVER S – i.  

Vnitřní nosné zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 24 

Profi DRYFIX, nenosné zdivo z tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

Objekt se nachází v blízkosti lesa. Bude laděn do přírodních barev, aby 

příjemně zapadl do místní krajiny. Základní barvou bude smetanová, druhé 

nadzemní podlaží bude zčásti olemováno kávovou barvou. Výrazným prvkem 

fasády bude dřevěný smrkový obklad, který ohraničuje prostor garáže. Ve stejné 

barvě dřeva bude také řešena terasa před i za domem. Dům bude z vchodové 

strany doplňovat nerezová terasa z vrchní strany zasklena matným sklem. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1NP 

Kryté závětří, zádveří se vstupem do garáže, šatny a dalších 

komunikačních prostor domu. Z chodby jsou přístupné místnosti: kuchyň 

s jídelnou a obývacím pokojem, technická místnost, WC. Z kuchyně je řešen 

vstup do spíže a z obývacího pokoje na zahradu.  
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2NP 

Z chodby jsou přístupné dva dětské pokoje, každý s vlastní šatnou. Dále 

ložnice s vestavěnou skříní při vstupu po levé straně a s vlastní koupelnou. 

Z chodby je přístupné také samostatné WC a koupelna.  

1S 

Do suterénu je možné vstoupit po hlavním schodišti z 1NP nebo 

vchodem ze severovýchodní strany domu. V suterénu se nachází malý vinný 

sklípek, samostatné WC, posilovna, pracovna a kotelna. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení stavby není požadováno. Do 1NP je možné  

se bezbariérově dostat přes garáž. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se zejména o bezpečnost navržených konstrukcí, které byly 

navrženy dle platných norem a předpisů, dle technických podkladů použitých 

materiálů a konstrukcí. 

B.2.6  Základní charakteristika objektu 

 a) stavební řešení 

  Stavba je navržena dle přání stavebníka.  

 b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba je navržena ze systému POROTHERM, suterénní stěny jsou  

ze ztraceného bednění KB blok, stropy jsou monolitické železobetonové. 

Schodiště je monolitické železobetonové, střecha je provedena jako vegetační 

nad garáží v 1NP i nad 2NP. 

 c) mechanická odolnost a stabilita  
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Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí 

nemohly způsobit její zřícení, popřípadě destruktivní poškození kterékoliv její 

části. Nepřípustné je její přetvoření, poškození vlivem podzemní vody.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Vytápění (kotel na plyn – kombinace s krbovými kamny) 

Ohřev TUV (elektrický bojler) 

 Kuchyňský sporák (elektrická varná deska + elektrická trouba)  

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty)  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení)  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  

 

Řešeno v samostatné příloze složce č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 b) energetická náročnost stavby 

 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Viz samostatná příloha ve složce č. 6 –  Stavební fyzika. 

 

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 (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

Stavba je vytápěna plynovým kotlem, v přechodném období mohou být 

využívány krbová kamna. Větrání je možno přímé – otevřením oken. Voda bude 

získávána z nově vybudované vodovodní přípojky s vodoměrnou šachtou.  

Odpady budou tříděny (plast, papír, smíšený odpad), směsný komunální 

odpad je odvážen jednou týdně.  

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Pozemek je dle vypracovaného protokolu zařazen do nízkého 

radonového indexu. Není proto nutné navrhovat speciální opatření.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

elektrická energie – na hranici pozemku se nachází skříň pro napojení na odběr 

elektrické energie 

voda – nově vybudovaná přípojka z vodovodního řádu 

plyn – na hranici pozemku se nachází skříň pro napojení na odběr plynu 

splašková voda – do nově přečerpávací šachty, která je napojena na tlakovou 

kanalizaci 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Viz dokumentace, veškeré přípojky budou provedeny dle podmínek jejich

 provozovatelů. 

B.4  Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Vjezd na pozemek je řešen novým vjezdem ze stávající silnice III/3962  

dle podmínek rozhodnutí MěÚ Moravský Krumlov – obor dopravy. 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Rodinný dům je umístěn v blízkosti hlavního stávajícího silničního tahu 

vedoucího přes obec, na který je přímo napojen - silnice III/3962. Jelikož se dům 

nachází v okrajové části obce, bude nutné v budoucnu řešit snížení rychlosti 

automobilů při vjezdu do obce. Vhodným řešením by byl ostrůvek, který by auta 

musela objíždět a tím by snížila rychlost.  

c) doprava v klidu  

Rodinný dům má dvě garážová stání a možnost parkování automobilu  

na zpevněné ploše před objektem. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V okolí řešeného rodinného domu se nachází mnoho cest pro pěší 

procházky. Je zde možnost i využití velkého množství cyklostezek, které  

se nachází v nejbližším okolí obce.   

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

      a)   terénní úpravy 

Pozemek se nachází v mírném svahu, je osázen trávou. Po dokončení 

výstavby rodinného domu dojde k vyrovnání zeminy opět do mírného svahu, 

aby respektoval ráz krajiny.  

      b)   použité vegetační prvky 



20 
 

Pozemek je osázen trávou. V místech oplocení budou vysázeny keře  

a stromy, které tvoří pohledovou ochranu a vytváří soukromí na pozemku 

rodinného domu. 

c) biotechnická opatření 

Pozemek je v mírném sklonu, není třeba řešit jeho členění na terasy. 

Postačující je osázení pozemku trávou, aby nedocházelo k odplavování hlíny.  

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

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

Navržená stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, po dobu 

výstavby bude mírně zvýšena prašnost a hladina hluku. Stavební odpad bude 

odvážen na veřejnou skládku k tomuto účelu určenou. 

Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice. 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V okolí stavby se nenachází chráněné dřeviny, ani památkově chráněné 

stromy. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. Nejbližší 

chráněná oblast Natura 2000 – viz příloha. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, nemusí projít procesem 

posouzení vlivu na životní prostředí neboli EIA (Environmental Impact 

Assessment).  

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována ochranná, ani bezpečnostní pásma.  
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B.7  Ochrana obyvatelstva 

Je nutné splnění základních požadavků z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Staveniště bude po celou dobu provádění výstavby RD oploceno. Při vjezdu aut 

na staveniště bude na stávající komunikaci umístěna výstražná značka. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Vjezd na pozemek je řešen novým vjezdem ze stávající silnice III/3962. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Staveniště bude po dobu výstavby hrubé stavby oploceno. Na pozemku 

se nenachází dřeviny, ani stavební objekty, proto nejsou žádné požadavky  

na kácení a demolice.  

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

  Stavební práce budou probíhat pouze na pozemcích investora. 

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

Bude provedena skrývka ornice, následně odkopání zeminy pro založení 

základů, pozemek se nachází v mírném svahu, po dokončení hrubé stavby bude 

pozemek dorovnán vykopanou zeminou. 
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D  Dokumentace objektu  

D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a)   Technická zpráva 

 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o objekt rodinného domu určený pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

Stavba se skládá z jedné funkční jednotky – rodinný dům.  

  Jedná se o objekt samostatně stojícího rodinného domu s vegetační 

plochou střechou, který zabírá plochu 179,96m
2
 na celkové výměře pozemku 

1588,89m
2
. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený. Prostorově je řešený jako 

velký kvádr, z jehož hmoty vystupuje jeden menší kvádr, který tvoří dvojgaráž. 

Vstup do domu je řešený od hlavní příjezdové komunikace, orientovaný  

na severozápad.  

Zastavěná plocha: 179,96m
2
 

Obestavěný prostor: 1428,94 m
3
 

Počet funkčních jednotek: 1  

Užitná plocha: 142,03 m
2
 

 Materiálové řešení objektu 

Suterénní zdivo objektu, je ze ztraceného bednění KB blok o tloušťce 

300mm. Zdivo přilehlé k zemině chrání tepelná izolace ISOVER EPS 

PERIMETR, která tvoří zároveň sokl nad terénem objektu, je vytažena do výšky 

400mm nad terén.  

Vnější obvodové zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží  

je z broušených keramických tvarovek Porotherm 30 Profi DRYFIX o tloušťce 

300mm. Zdivo v části budovy, která není obložena dřevěným obkladem, chrání 

tepelná izolace EPS ISOVER 70F o tloušťce 140mm. Zdivo atiky  
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a železobetonový věnec jsou rovněž obaleny EPS ISOVER 70F o tloušťce 

140mm, na straně střechy EPS ISOVER 70F o tloušťce 40mm.  

Zdivo v části budovy, která je obložena provětrávaným dřevěným 

obkladem, chrání tepelná izolace EPS ISOVER UNI o tloušťce 140mm, která je 

vhodná do provětrávaných konstrukcí.   

 Stropy jsou provedeny železobetonové o tloušťce 180mm.  

Na železobetonových deskách je položena tepelná izolace, která zároveň slouží 

jako akustická vrstva - ISOVER N. 

Střecha prvního i druhého nadzemního podlaží je plochá, vegetační. Její 

nosnou částí je železobetonová stropní deska o tloušťce 180mm. Tepelnou 

ochranu střechy tvoří dvě vrstvy minerální vlny. Spodní vrstvu tvoří minerální 

vlna ISOVER T, horní vrstvu minerální vlna ISOVER S – i. Spád střechy je 

vytvořen pomocí spádových klínů z minerální vlny ISOVER S – i.  

Vnitřní nosné zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 24 

Profi DRYFIX, nenosné zdivo z tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

 Architektonické (barevné) řešení objektu 

Objekt se nachází v blízkosti lesa. Bude laděn do přírodních barev, aby 

příjemně zapadl do místní krajiny. Základní barvou bude smetanová, druhé 

nadzemní podlaží bude zčásti olemováno kávovou barvou. Výrazným prvkem 

fasády bude dřevěný smrkový obklad, který ohraničuje prostor garáže. Ve stejné 

barvě dřeva bude také řešena terasa před i za domem. Dům bude z vchodové 

strany doplňovat nerezová terasa z vrchní strany zasklena matným sklem. 

Dispoziční řešení 

1NP 

Kryté závětří, zádveří se vstupem do garáže, šatny a dalších 

komunikačních prostor domu. Z chodby jsou přístupné místnosti: kuchyň 

s jídelnou a obývacím pokojem, technická místnost, WC. Z kuchyně je řešen 

vstup do spíže a z obývacího pokoje na zahradu.  
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2NP 

Z chodby jsou přístupné dva dětské pokoje, každý s vlastní šatnou. Dále 

ložnice s vestavěnou skříní při vstupu po levé straně a s vlastní koupelnou. 

Z chodby je přístupné také samostatné WC a koupelna.  

1S 

Do suterénu je možné vstoupit po hlavním schodišti z 1NP nebo 

vchodem ze severovýchodní strany domu. V suterénu se nachází malý vinný 

sklípek, samostatné WC, posilovna, pracovna a kotelna. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Dům se dělí na tři části – pro denní užívání - 1NP, pro relaxaci  - 1S  

a pro noční užívání - 2NP (klidová zóna).  

V 1.NP je umístěn vchod do objektu i garáže. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

Příprava území  

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body 

pro potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště.  

Výkopy  

Při výkopech je nutno respektovat stávající inženýrské sítě na pozemku.  

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku.  

Základové konstrukce  

Nově budované základové konstrukce budou provedeny ze základových 

pasů z monolitického prostého betonu šířky 600mm v suterénu a 450mm v 1NP. 

Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky 0,88m pod upraveným 

terénem. Do základových konstrukcí pak budou provedeny prostupy, které 

budou dokonale utěsněny. 
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Svislé konstrukce  

Suterénní zdivo objektu, je ze ztraceného bednění KB blok o tloušťce 

300mm. Vnější obvodové zdivo prvního a druhého nadzemního podlaží  

je z broušených keramických tvarovek Porotherm 30 Profi DRYFIX o tloušťce 

300mm. Vnitřní nosné zdivo je z broušených keramických tvárnic Porotherm 24 

Profi DRYFIX, nenosné zdivo z tvárnic Porotherm 11,5 Profi DRYFIX. 

Vodorovné konstrukce  

Stropy jsou provedeny železobetonové o tloušťce 180mm.. Střecha 

prvního i druhého nadzemního podlaží je plochá, vegetační. Její nosnou částí  

je železobetonová stropní deska o tloušťce 180mm. Vodorovné ztužení zajišťje 

železobetonová stropní deska a v úrovni atiky železobetonový věnec.  

Konstrukce spojující různé úrovně 

Různé úrovně v objektu bude spojovat ŽB monolitické schodiště. 

Schodiště je dvouramenné, s přímými rameny a rovnými stupni. Průchodná šířka 

schodiště je 1200mm, z každé strany zasahuje do průchodné šířky madlo – 

celkem 100mm.  

Zpevněné plochy  

Zpevněné plochy ze žulových kostek budou provedeny v prostoru mezi 

vjezdem do garáže a v budoucnu vybudovaným chodníkem, vstupem do objektu 

a chodníkem.  

Omítky  

Vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé ze směsi Porotherm 

Universal. Na vnějším plášti bude objekt opatřen omítkou Porotherm Universal  

o tloušťce 10mm, následně skleněnou síťovinou a finální vrstvou omítky 

Protoherm Universal o tloušťce 5mm.   
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Výplně otvorů  

Výplně otvorů budou provedeny plastovými okny Salamander Streamline 

s izolačními dvojskly a hliníkovými vchodovými dveřmi Hormann. Sekční 

garážová vrata jsou taktéž hliníková - Hormann. 

Podlahy  

Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové 

lišty. Na hranici stěny a podlahových konstrukcí budou vždy provedeny dilatační 

pásky ISOVER N/PP tloušťky 10mm. Překrytí bude provedeno okrajovou lištou, 

případně keramickým soklem. Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude 

použita PE fólie.  

Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení stavby není požadováno. Do 1NP je možné  

se bezbariérově dostat přes garáž. 

Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se zejména o bezpečnost navržených konstrukcí, které byly 

navrženy dle platných norem a předpisů, dle technických podkladů použitých 

materiálů a konstrukcí. 

  Stavební fyzika 

Řešení stavby z hlediska tepelné techniky je v samostatné příloze  

ve složce č. 6 –  Stavební fyzika. V této příloze je rozebráno tepelně technické 

řešení stavby a její  akustické řešení.  

Osvětlení a oslunění musí plnit závazný legislativní požadavek ČSN 73 

0580-2 Denní osvětlení budov. Denní osvětlení nahrazuje během dne elektrické 

osvětlení a snižuje tak spotřebu energie. Denní světlo je navíc velkým přínosem 

pro zdraví a komfort, takže má pro obyvatele budovy zásadní význam. 

Řešení stavby z hlediska požární ochrany je v samostatné příloze  

ve složce č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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b)   Výkresová část 

Výkresy jsou přiloženy v příloze Technické zprávy, ve Složce č. 3 – 

D.1.1 - Architektonicko stavební řešení. 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

a)  Technická zpráva 

Navržený nosný systém 

 Zatížení budovy se přenáší z vodorovných konstrukcí do svislých  

a ze svislých do základů. Proto je důležité všechny tyto konstrukce správně 

navrhnout.  

 Základové konstrukce jsou provedeny jako plošné základové pasy  

ze zhutněného monolitického betonu. Základy suterénu mají rozměry  

700mm x 600mm a nachází se v bezpečné nezámrzné hloubce, pro základy na 

terénu je postačující šířka 450mm a nezámrzná hloubka 880mm pod upraveným 

terénem. Zúžení základu je řešeno z důvodu lepšího provedení detailu v místě 

styku s terénem. Detail je řešen tak, aby ve vnitřním rohu místnosti 

nekondenzovala vodní pára. Je tedy zamezeno vzniku tepelného mostu.  

 Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonová stropní deska, 

její způsob vyztužení bude řešen statikem. Tloušťka desky je 180mm.  

Svislé nosné konstrukce tvoří v suterénu ztracené bednění KB blok  

o tloušťce 300mm. Vnější obvodové zdivo prvního a druhého nadzemního 

podlaží je z broušených keramických tvarovek Porotherm 30 Profi DRYFIX  

o tloušťce 300mm. Vnitřní nosné zdivo je z broušených keramických tvárnic 

Porotherm 24 Profi DRYFIX, nenosné zdivo z tvárnic Porotherm 11,5 Profi 

DRYFIX. V prvním nadzemním podlaží v místnosti garáže podporuje zdivo 

druhého nadzemního podlaží sloup o průměru 400mm. Výztuž sloupu  

je provázána s výztuží desky – řešeno statikem.  
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Střecha prvního i druhého nadzemního podlaží je plochá, vegetační. Její 

nosnou částí je železobetonová stropní deska o tloušťce 180mm.  

Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické – deskové. 

Schodiště bude dvouramenné, s přímými rameny a rovnými stupni. Deska 

chodiště je jedenkrát zalomená. Průchodná šířka schodiště je 1200mm, z každé 

strany zasahuje do průchodné šířky madlo – celkem 100mm.  

Uvažovaná zatížení 

 Ve statickém výpočtu je uvažováno se zatížením stálým – tj. zatížení 

jednotlivých konstrukcí, zatížením užitným, které vzniká v důsledku užívání 

stavby a se zatížením klimatickým.  

b)  Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický se zabývá výpočtem venkovního a vnitřního schodiště 

a výpočtem základů. Veškeré tyto výpočty jsou uvedeny v příloze,  

ve Složce č. 8 – Výpočet základů a schodiště. 

 

c)  Výkresová část 

Výkresy jsou přiloženy v příloze Technické zprávy ve Složce č. 4 - 

Stavebně konstrukčnímu řešení. Pro správnou funkci konstrukce je důležité 

správné řešení jejích detailů.  

 

3)  ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu pro dokumentaci 

pro stavební povolení. Návrh rodinného domu začal návrhem dispozičního 

řešení, při návrhu dispozice jsem se inspirovala zejména v katalozích rodinných 

domů, dále zkušenostmi získanými bydlením v různých domech a principem 

jejich fungování.  
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Dalším úkolem bylo zajistit všechny funkce, které má stavba plnit.  

To zejména mechanickou odolnost a stabilitu, která je zajištěna správným 

konstrukčním řešením objektu, zejména jeho konstrukčních detailů. Další 

důležitou funkcí je úspora energie a tepelná ochrana objektu, která je zajištěna 

správným návrhem tepelné izolace a řešením tepelných mostů. Stavba  

je posouzena i z hlediska ochrany proti hluku a požární bezpečnosti.  

Zpracování bakalářské práce mě bavilo. Snažila jsem se využít všech 

získaných znalostí z jednotlivých předmětů za uplynulé studium a vytvořit z nich 

ucelený projekt stavebního díla.  

 

4)  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Jako velká pomoc mi posloužily zápisky z minulých let z přednášek.  

Pro úplnost potom posloužily přednášky v elektronické podobě jednotlivých 

vyučujících, odborná literatura, vyhlášky, normy a internetové stránky výrobců.  
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- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb  
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vodou  

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv  

- ČSN 73 4203:04/2004 – Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm  

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží  

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení  
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WEBOVÉ STRÁNKY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ  

 

- www.porotherm.cz  

- ciko-kominy.cz 

- www.garten.cz 

- www.generalcompact.cz 

- www.kb-blok.cz 

- www.stropy-tema.cz 

- dektrade.cz 

- www.oknamacek.cz/plastova-okna-dvere-salamander/ 

- stavba.tzb-info.cz 

- www.shozy-pradla.cz 

- www.topwet.cz 

 - www.podlahy-interiery.cz 

 

5)  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČSN   česká státní norma  

Sb.   sbírky  

č.   číslo  

1 NP    první nadzemní podlaží  

2 NP    druhé nadzemní podlaží  

1 S  suterén (první podzemní podlaží) 

RD   rodinný dům  

P.T.   původní terén  

U.T.  upravený terén  

RŠ   revizní šachta  
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HI   hydroizolace  

TI   tepelná izolace 

ŽB  železobeton 

l   horizontální vzdálenost ostění otvorů požárně otevřených ploch 

hu   vertikální vzdálenost ostění otvorů 

pv   výpočtové požární zatížení 

Spo   plocha požárně otevřených ploch 

po   procenta požárně otevřené plochy 

d1   odstupová vzdálenost vlivem sálání 

d2  odstupové vzdálenosti vlivem odpadu hořících částí 

θai,u   návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θi   teplota vnitřního vzduchu 

∆θai  přirážka na vyrovnání rozdílu mezi teplotou vnitřního vzduchu  

a průměrnou teplotou okolních ploch  

R´w   vážená stavební neprůzvučnost 

Rw   vážená laboratorní neprůzvučnost 

K  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

UN,20   normové hodnoty součinitele prostupu tepla   

R  tepelný odpor vrstvy  

d   tloušťka konstrukce (vrstvy) 

λ   součinitel tepelné vodivosti 

RT   tepelný odpor při prostupu tepla celou konstrukcí 

Rsi   prostup tepla na vnitřním povrchu konstrukce 

Rse  prostup tepla na vnějším povrchu konstrukce 

U  součinitel prostupu tepla 

Uw   součinitel prostupu tepla okna 

Ag   plocha zasklení okna 

Ug   součinitel prostupu tepla zasklení okna 

Af   plocha rámu okna 

Uf   součinitel prostupu tepla rámu okna 

Ig   viditelný obvod zasklení 

ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu 
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fRsi,cr   kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

∆θai  přirážka podle typu objektu a způsobu vytápění -  na vyrovnání rozdílu 

mezi teplotou vnitřního vzduchu a průměrnou teplotou okolních ploch 

θe vnější návrhová teplota v zimním období 

θim   převažující vnitřní teplota v otopném období 

θz  teplota zeminy 

θsi   vnitřní povrchová teplota 

 fRsim   průměrný teplotní faktor vnitřního povrchu 

Rsi   tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Uem,N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

bj   teplotní redukční činitel j-té konstrukce  

Rdt  únosnost základové půdy 

 

 

6)  SEZNAM PŘÍLOH 

A) Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

Studie:  00 – Studie, M 1:100 

01 – Půdorys 1NP, M 1:100 

  02 – Půdorys 2NP, M 1:100 

  03 – Půdorys 1S, M 1:100 

  04 – Půdorys základů, M 1:100 

  05 – Půdorys střechy, M 1:100 

  06 – Řez, M 1:100   

  07 – Situace, M 1:400 

  08 – Pohledy, M 1:100 

  09 – Výkres tvaru stropu 2NP, M1:100 

B) Složka č. 2 – C – Situační výkresy 

C) Složka č. 3 – D.1.1 – Architektonicko stavební řešení 

01 – Půdorys 1NP, M 1:50 

  02 – Půdorys 2NP, M 1:50 

03 – Půdorys 1S, M 1:50 

04 – Řez objektem, M 1:50 
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05 – Pohledy, M 1:50 

D) Složka č. 4 – D.1.2 –Stavebně konstrukční řešení 

06 – Půdorys základů, M 1:50 

07 – Půdorys střechy, M 1:50 

08 – Výkres tvaru stropu 1S, M 1:50 

09 – Výkres tvaru stropu 1NP, M 1:50 

10 – Výkres tvaru stropu 2NP, M 1:50 

11 – Detaily, M 1:5 

11.1 – Detail A – ukončení atiky 2NP 

11.2 – Detail B – ukončení atiky 1NP u provětrávané fasády 

11.3 – Detail C – napojení stropu 1NP na obvodovou stěnu 

11.4 – Detail D – sokl u podsklepené části objektu 

11.5 – Detail E – nadpraží okna 

11.6 – Detail F – parapet okna 

11.7 – Detail G – ostění okna 

11.8 – Detail H – sokl u nepodsklepené části objektu 

11.9 – Detail I – základ u podsklepené části objektu 

11.10 – Detail J – řešení napojení desek v 1NP 

11.11 – Detail K – nadpraží okna u stěny s dřevěným obkl. 

11.12 – Detail L – ostění okna u stěny s dřevěným obkladem 

11.13 – Detail M – sokl u nepodsklepené části  

   s dřevěným obkladem 

E) Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby 

F) Složka č. 6 –  Stavební fyzika 

A.1  Ochrana proti hluku 

A.2  Šíření tepla konstrukcí a obálkou budovy 

G) Složka č. 7 – Výpis oken a dveří, Výpis klempířských výrobků, Výpis 

zámečnických výrobků, Výpis skladeb konstrukcí, Výpis truhlářských 

výrobků 

H) Složka č. 8 – Výpočet základů a schodiště 

I) Složka č. 9 – Schémata stavebních detailů  

 




