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Úvod 

 

Cílem mé bakalářské práce je vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavbu 
rodinného domu v obci Měřín. Dům odpovídá návrhu pro 4 člennou rodinu. Stavební parcela 
je nezastavěná, nachází se v intravilánu obce. Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou 
nadzemních a jednom podzemním patru. Objekt je částečně podsklepený. Tvar střechy je 
sedlový se sklonem 40º. Součástí rodinného domu je také garáž s jedním parkovacím místem. 
Dispoziční, statické i konstrukční řešení stavby jsou v souladu s platnými předpisy a 
normami. Při návrhu rodinného domu jsem brala v úvahu současné trendy bydlení, stavba 
respektuje okolní zástavbu a nemá negativní vliv na životní prostředí. Novostavba neřeší 
bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bakalářská práce 
je členěna na přípravné a studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení a 
textové zprávy a výpočty. 
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A- Průvodní zpráva 
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a) Identifikační údaje………………………………………………………………. 1 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a    

 o majetkoprávních vztazích…………………………………………………….. 1 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou   

infrastrukturu…………………………………………………………………… 1 
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ……………………… 2 
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a) Identifika ční údaje 
 
Název stavby:  Rodinný dům v Měříně 
Místo stavby:  p.č. 858/5 
 Obůrka 
 Měřín 594 02 
 
Stavebník:  Pavel Kučera  
 Bezděkov 51 
 Velké Meziříčí 594 01 
 
Zhotovitel: VM REKOSTAV s.r.o. 
 Nádražní  530/27a 
 Velké Meziříčí 594 01 
 
Projektant:  Tereza Smejkalová 
Odpovědný projektant:  Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 
Identifikační číslo:  887985235 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Budova má zděný 
konstrukční systém. Objekt je částečně zastřešený sedlovou střechou se sklonem 40°. 
 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 

V součastné době není pozemek využívaný. Jedná se o stavební pozemek, který se nachází 
v urbanizovaném území. Objekt je projektovaný na parcele č 858/5, k.ú. Měřín (Velké Meziříčí). 
Parcela je ve vlastnictví stavebníka. Charakter pozemku je mírně svažitý. K pozemku se 
nevztahují žádná věcná břemena. 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Na stavební parcele byl proveden předběžný geologický průzkum zeminy a měření radonu. 
Zemina je písčitá třídy F3. Tato zemina je propustná, únosná, jemnozrnná. Modul přetvárnosti 
Edef= 8-12 MPa. Podíl jemných částic je 36-65%. Podzemní voda žádným způsobem neovlivňuje 
budoucí stavbu. Pozemek je umístěn v centru Měřína. K pozemku vede asfaltová komunikace. Na 
pozemku bude vybudována přípojka kanalizace DN 250 do jednotné kanalizační stoky ve 
vlastnictví obce Měřín, plynovodu DN 80 ve správě LINEQ s.r.o. Vodovodní přípojka z PE DN 
63 napojením na stávající vodovodní řád PVC 90mm. Zemní kabelová přípojka NN bude 
provedena na distribuční soustavu NN ve správa E.On ČR s.r.o. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Dotčené orgány: 

LINEQ s.r.o. 
E.ON ČR s.r.o. 
Vodovody a kanalizace Velké Meziříčí a.s. 
Obecní úřad Měřín 

Požadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentaci a budou dodrženy 
dle požadavků. 
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e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 
V projektové dokumentaci jsou respektovány veškeré požadavky na výstavbu. Především 

ČSN 73 4301 Obytné budovy, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. a 
související zákony a vyhlášky. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí podle § 104 odst.1 
stavebního zákona. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
Věcné ani časové vazby nejsou známy. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců 
 
Popis výstavby: 

1. vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. provedení základových konstrukcí 
5. provedení hrubé stavby 
6. provedení krovů a střechy 
7. provedení instalací 
8. montáž oken a dveří 
9. montáž elektroinstalace 
10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
11. kolaudace stavby 
 

i) statistické údaje  
 
Plocha stavebního pozemku :   879,54 m2 

Zastavěná plocha :     159,7ž m2 

Procento zastavění :     18,16% 
Výška rodinného domu:    +7,883m 
Předpokládaná cena stavby :    cca 3 800 000 Kč 
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1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
a) zhodnocení staveniště 

Objekt je projektován na parcele č. 858/5 v Měříně, k. ú. Velké Meziříčí. Parcela je ve 
vlastnictví stavebníka. Pozemek je určen k zástavbě. Pozemek ve tvaru obdélníků je mírně 
svažitý s převýšením cca 0,5 metru. Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace. Na 
parcele se nenachází žádné budovy ani vzrostlé stromy bránící výstavbě. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících 

Novostavba RD v Měříně, ul. Obůrka pč. 858/5. Objekt je řešen jako samostatně stojící o 
dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepený. RD je zastřešena sedlovou střechou se 
sklonem 400 ze střešní krytiny KM BETA- BOBROVKA. Půdorysný tvar objektu je písmeno L   
o rozměrech 13x13,75m (delší strany objektu), výška objektu je +7,883m. 

Objekt bude sloužit výhradně k bydlení, součástí domu je také garážové stání pro jeden 
automobil. Objekt je staticky řešen jako samostatný s vlastními stěnami a základovými 
konstrukcemi. RD je proveden ze systému POROTHERM. 

Půdní prostor bude nevyužitý. Okna jsou plastová. Fasáda je navržena silikonová, zatíraná 
v šedém odstínu. 

RD je osazený v centru Měřína, příjezd k objektu je ze stávající místní komunikace. 
 
c) technické řešení  

Objekt má 2 nadzemní podlaž a 1 podzemní podlaží, v  podzemním podlaží se nachází 
garáž pro 1 osobní automobil.  

 
c1) Základové konstrukce  

Základy jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu, široké 700mm a vysoké 
500mm. Jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 150 kPa a na minimální nezámrznou 
hloubku 0,8m. Na těchto základech bude podkladní beton tloušťky 150mm vyztužený KARI sítí 
dle statického výpočtu. Hloubka založení nesmí v žádném případě klesnout pod minimální 
nezámrznou hloubku. Na podkladní beton bude natřen hydroizolační pás proti zemní vlhkosti, na 
který se bude provádět skladba podlahy.    
 
c2) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce v 1NP A 2NP  jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové 
zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 44 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Vnitřní nosné zdi 
jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Dělící příčky jsou 
vyzděny z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX.  

Svislé konstrukce v 1S  jsou navrženy z betonových tvarovek LIVETHERM SIP-NC Tl. 
400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 40 Profi DRYFIX na pěnu Profi 
dryfix. . Dělící příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX.  
 
c3) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1S a 1NP je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek 
MiakoKonstrukce bude zmonolitněna betonovou zálivkou tl. 60mm, do které je vložena výztuž. 
Ta se prováže s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm. 
Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celém obvodu bude objekt ztužen 
železobetonovým věncem tl. 250mm, který bude vyztužen dle statického posudku. Věnce budou 
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zatepleny TI Isover EPS Greywall tl. 120mm a ve většině případů opatřeny věncovkou 
Porotherm VT 8. Překlady budou zatepleny TI tl. 80mm 
 
 
c4) Střešní konstrukce 

 Nosná konstrukce je tvořena dvouplášťovou sedlovou střechou se sklonem 40°.Střešní 
krytinu budou tvořit betónové střešní tašky KM BETA. Konstrukce krovu je navrhnutá ze   
smrkového dřeva pevnosti C22 impregnovaného proti hmyzu a plísním. Jako tepelná izoláce je 
navrhnutá minerální vata Isover Unirol Plus. Krov bude zateplený mezi krokvemi 180 mm 
izolací a pod krokvemi 140 mm izolací. Součástí skladby je i pojistná hydroizolace 
a parozábrana systému Isover. Strop nad 2NP bude zhotovený v úrovni kleštin se zateplením 
mezi kleštinami 160 mm izolací a pod kleštinami 100 mm izolací. Na kleštinách bude zhotovený 
celoplošný záklop s OSB desek tloušťky 18 mm. Součástí skladby je i pojistná hydroizolace 
a parozábrana systému Isover. 
 
c5) Schodiště 

Vnitřní schodiště je navržené jako přímé dvouramenné s mezipodestou, železobetonové 
s keramickým obkladem. Šířka ramene je 1000mm. Schodiště je opatřeno nerezovým madlem ve 
výšce 1000mm z jedné strany schodiště a to na straně u zrcadla. 
 
c6) Komín 

Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel Absolut 
380x540mm s průduchem o průměru 160mm.  
 
c7) Izolace proti zemní vlhkosti 

Navržená izolace proti vodě je tekutá vysoce flexibilní, hydraulicky rychle tuhnoucí 
stavební izolace bez obsahu bitúmenu weber.tec Superflex D24 tloušťky 4 mm. Nátěr bude 
provedený ve dvou aplikačních vrstvách  tloušťky 2,2 mm. 
 

c8) Tepelná izolace 

Tepelná izolace spodní stavby bude provedená izolace Isover EPS Perimeter tloušťky 100 
mm. Izolace bude bodově lepená pomocí hydroizolační hmoty. Tepelná izolace vrchní stavby 
bude provedená izolace Isover EPS Greywall tloušťky 100 mm. V podlaze 1S je navrhnutá 
izolace Isover EPS 100 Grey tloušťky 150 mm. V podlaze 1NP je navrhnutá izolace  Isover EPS 
100 Grey tloušťky 50 mm. Garáž je od obytných prostor objektu odizolovaná izolací Isover EPS 
100 Grey tloušťky 50 mm, kotvená talířovými hmoždinkami. Jako tepelná izolace střechy je 
navrhnutá minerální vata Isover Unirol Plus. Krov bude zateplený mezi krokvemi 180 mm 
izolace a pod krokve 140 mm izolace. Jako tepelná izolace na eliminování tepelného mostu ŽB 
překladu nad garážovými dveřmi bude použitá izolace Isover Styrodur 280C tloušťky 140 mm. 
 

c9) Klempířské výrobky 

 Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, okapové žlaby, svody a 
venkovní parapety budou z titanzinku tl. 0,6mm. 
 
c10) Výplně otvorů 

 Okna a dveře jsou plastové zasklené izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s obložkovými zárubněmi. 
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c11) Podlahové konstrukce 

viz. příloha výpis skladeb konstrukcí 
 
c12) Úpravy povrchů 
 
venkovní: 
Omítka fasády je navrhnutá jako tepelněizolační souvrství systému Cemix s finální rýhovanou 
silikovovou omítkou šedé barvy.    
 
vnitřní: 
na zdivu jsou použity sádrové omítky Cemix, některé zdi jsou pokryty keramickým obkladem. 

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Před domem se nachází asfaltová komunikace třetí třídy. Napojení se provede pomocí 
dlážděného nájezdu, který se bude využívat jako příjezdová cesta ke garáži. Objektu bude 
připojen na jednotnou kanalizaci, plynovod, vodovod, sdělovací kabel a síť nízkého napětí. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 

Doprava k rodinnému domu je po asfaltové komunikaci třetí třídy. Šířka stávající 
komunikace je 7 m s 5 % spádem. Pro parkování automobilu bude využívána garáž umístěna 
v objektu. Pozemek se nenachází na poddolovaném území a nevyžaduje žádná zvláštní opatření 
proti sesuvům ani jiným vlivům. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se 
bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových 
sběrných nádob umístěných na chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem 
svozu odpadů do spaloven. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, 
provedou se terénní úpravy a výsadba zeleně. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Na pozemku nejsou řešena bezbariérová stání. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 

Před samotnou projektovou činností byla stanovena orientační třída a zrnitost zeminy.  
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště dobře použitelné pro projektovanou výstavbu. 
Základové půdy jsou tvořeny únosnými a málo stlačitelnými zeminami, na kterých lze založit 
projektovaný objekt plošně. Základovou půdu budou tvořit vesměs písčité hlíny třídy F3 pevné 
konzistence, jejichž výpočtová tabulková únosnost je cca 150 kPa. Z radonového průzkumu 
vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem. Jedná se tedy o pozemek 
s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná speciální opatření.  
 
i) údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

Podkladem bude geodetické měření. Stavba bude vytyčena dle situace ve výkresové 
dokumentaci. Zaměření stavby bude provedeno dle polohopisných bodů PB1 a PB2. Výškový 
systém je B. p. v. 
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j)  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 
      SO1 rodinný dům 
      SO2 přípojka kanalizace 
      SO3 přípojka vodovodu 
      S04 přípojka plynovodu 
      SO5 přípojka NN 
      S06 pěší komunikace a okapové chodníky 
      SO7 oplocení pozemku 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 

Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvoření prací na pozemku majitele. 
Stavební práce nebudou žádným způsobem ohrožovat okolní stávající stavby. V případě vjezdu 
na komunikaci a následné znečištění bude ihned uklizeno a vráceno do předchozího stavu. 
Majitelé okolních stávajících staveb budou srozuměni s plánovanou stavbou. 
 
l)  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení a nařízení vlády 
591/2006 Sb. Pracovníci musí být před zahájením prací řádně proškoleni o bezpečnosti osob a 
zdraví při práci. Pracovníci musí dodržovat pracovní a technologické postupy. 

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  
Konstrukce je navržena v uceleném stavebním systému Porotherm. U veškerých zděných 

konstrukcí, překladů a stropů budou dodrženy konstrukční zásady, s využitím statických tabulek 
výrobce. 
 
3.   Požární bezpečnost  

  Viz. příloha Požárně bezpečnostní řešení stavby  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani uživatelů 
okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné limity hluku. 
 
5.   Bezpečnost  při užívání  

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo 
k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením čí zásahem elektrickým proudem. 
 
6.    Ochrana proti hluku 

Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a vibrace, které působí jsou 
konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro 
obytné prostředí. 
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7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické parametry objektu jsou v souladu s požadavky norem, vyhlášek a 
předpisů. Pro objekt byl určen stupeň energetické náročnosti budovy s hodnocením  
B-úsporná. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 

Objekt není řešen bezbariérově 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, 
jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí 
jen dbát na perfektně provedené a utěsněné spoje hydroizolace. Stavba se nenachází na 
poddolovaném území a do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Užíváním objektu nedojde k ohrožení obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 

Do objektu jsou zavedeny přípojky plynu, vodovodu, kanalizace, elektrické energie a 
sdělovací kabel. 
 
a) Kanalizační přípojka a odvodnění území 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 
plochám. Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo 
do pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 
k jejímu zamrzání. Srážková voda bude od okapních svodů odváděna plastovými trubkami do 
jímky osazené v zahradě. 
 
b) Vodovodní přípojka 

Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn ve 
vodoměrné šachtě před domem. Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do 
pískového lože. Uložení bude v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání. 
 
c) Přípojka elektrické energie 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do 
pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni zděném plotu. 
Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vstupu do objektu. Vnitřní 
rozvody elektřiny budou vedeny pod omítkou. 
 
d) Přípojka plynu 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na 
nízkotlaké vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým 
vedením, uloženém v pískovém loži. 
 
e) Přípojka sdělovacího kabelu 
Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v platové trubce uložené v pískovém loži. 
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f) Řešení dopravy 

Objekt leží u místní komunikace. Chodník přilehlý k objektu bude vyspádovaný od 
objektu směrem ke komunikaci a příjezdová cesta bude upravena pro pohodlný vjezd do garáže. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

Na pozemku se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 
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a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatně stojícího, navržen pro 4-člennou 
rodinu. Objekt je projektován na parcele č. 858/5. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, řešení 
vegetačních úprav okolí objektu včetně řešení a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
 
Dispoziční a funkční řešení 

           Objekt obsahuje běžné prostory rodinného domu a také stání pro jeden automobil. Vstup na 
parcelu je na severní straně z ul. Obůrka. K objektu vede 10m dlouhá dlážděná cesta. Automobil je 
možno zaparkovat v garáži v 1S. Vstup do RD je na severní straně. V prvním podzemním podlaží 
se nachází garáž, technická místnost, úklidová místnost a sklep. Do podzemního podlaží se 
dostane garážovými vraty nebo vstupními dveřmi do úklidové místnosti, ke kterým vede schodiště 
ze zahrady. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup se zádveřím, ze kterého vstupujeme do 
šatny a haly. Z té se dostaneme na wc, úklidové místnosti na schodiště do druhého nadzemního 
podlaží a kuchyně, která je propojena s jídelnou a obývacím pokojem. Z kuchyně je možnost 
vstupu do spíže. Z obývacího pokoje se dostaneme na terasu za objektem. Z chodby v 2NP se 
dostaneme do dvou dětských pokojů, koupelny s wc, pracovny a ložnice spojené se samostatnou 
koupelnou a šatnou.  

 
Tab.1 SUTERÉN 

č.m. Název S (m2) 
S01 Garáž 41,04 
S02 Technická místnost 6,87 
S03 Sklep 6,89 
S04 Úklidová místnost 18,47 

 
Tab.2 1NP 

č.m. Název S (m2) 
100 Závětří 2,31 
101 Zádveří 4,56 
102 Šatna 5,41 
103 Úklidová místnost 3,79 
104 WC 4,86 
105 Hala 9,89 
106 Schodiště 12,16 
107 Kuchyň 22,75 
108 Jídelna 18,80 
109 Obývací pokoj 32,29 

 
Tab.3 2NP 

č.m. Název S (m2) 
200 Ložnice 18,76 
201 Šatna 3,59 
202 Koupelna 6,06 
203 Pracovna 14,49 
204 Koupelna 14,88 
205 Chodba 24,17 
206 Pokoj 16,05 
207 Pokoj 16,05 
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Architektonické a výtvarné řešení 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Půdorysem je tvar písmene L 
o rozměrech 13x13,75m (delší strany objektu). Výška objektu je +7,883m. Objekt je zastřešen 
sedlovou střechou se sklonem 400 z  krytiny KM BETA- Bobrovka. Fasáda domu je 
silikonsilikátová šedé barvy. Okna a dveře jsou plastová s izolačním trojsklem,  barva šedá. 
Povrchová úprava terasy je exteriérová dlažba, rozměr kachle 600x600 mm. Okapový chodníček 
okolo domu je proveden ze kačírku, frakce 10-20 mm. Oplocení bude řešeno v uliční části 
nadezdívkou v s kovovou brankou. Oplocení sousedních pozemků bude provedeno z drátěného 
plotu. 
 
Řešení vegetačních úprav okolí objektu 
 

Po dokončení stavebních prací dojde k ozelenění všech ploch, které byly dotčeny stavební 
činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. 
 
Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
 Objekt není řešen bezbariérově. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 
 

Vstup do domu je ze severní strany. Zahrada je na straně jihozápadní i jihovýchodní, 
předzahrádka na straně severní. Orientace dětských pokojů je na jihozápadní a jihovýchodní 
stranu, střešní okna na jižní, pokoje mají okna i ve štítových stranách. Ložnice je orientována na 
severovýchodní stranu, střešní okna jsou orientována na severní stranu, jedno okno je ve štítové 
stěně na stranu západní. Obývací pokoj je orientován na jihozápadní a jihovýchodní stranu. 
 
Plocha stavebního pozemku :   879,54 m2 

Zastavěná plocha :     159,7ž m2 

Procento zastavění :     18,16% 
Výška rodinného domu:    +7,883m 
Předpokládaná cena stavby :    cca 3 800 000 Kč 
 
d) Stavebně technické řešení stavby 

 

Dům je navrhnut  jako částečně podsklepený s dvěmi nadzemními podlažími a sedlovou 
střechou tvarovanou podle půdorysu objektu ve tvaru písmene L. Konstrukční výška v 1S je 2950 
mm a světlá výška je 2600 mm. Konstrukční výška v 1NP je 2950 mm a světlá výška je 2600 mm. 
Světlá výška 2NP je 2600 mm. Stavba není přizpůsobená pro tělesně postižené osoby. Stavba je 
založená na základových pásech z prostého betonu. Stavba je navrhnutá jako zděná s dřevěným 
krovem. Svislé konstrukce v 1NP A 2NP  jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové 
zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 44 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Vnitřní nosné zdi 
jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Dělící příčky jsou 
vyzděny z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Svislé konstrukce v 1S  
jsou navrženy z betonových tvarovek LIVETHERM SIP-NC Tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou 
vyzděny z tvárnic Porotherm 40 Profi DRYFIX na pěnu Profi dryfix. . Dělící příčky jsou vyzděny 
z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX.  
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Stropní konstrukce nad 1S a 1NP je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek 
MiakoKonstrukce bude zmonolitněna betonovou zálivkou tl. 60mm, do které je vložena výztuž. 
Ta se prováže s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm. 
Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celém obvodu bude objekt ztužen železobetonovým 
věncem tl. 250mm, který bude vyztužen dle statického posudku. Věnce budou zatepleny TI Isover 
EPS Greywall tl. 120mm a ve většině případů opatřeny věncovkou Porotherm VT 8. Překlady 
budou zatepleny TI tl. 80mm. Nosná konstrukce je tvořena dvouplášťovou sedlovou střechou se 
sklonem 40°.Střešní krytinu budou tvořit betónové střešní tašky KM BETA. Konstrukce krovu je 
navrhnutá ze   smrkového dřeva pevnosti C22 impregnovaného proti hmyzu a plísním. Jako 
tepelná izoláce je navrhnutá minerální vata Isover Unirol Plus. Krov bude zateplený mezi 
krokvemi 180 mm izolací a pod krokvemi 140 mm izolací. Součástí skladby je i pojistná 
hydroizolace a parozábrana systému Isover. Strop nad 2NP bude zhotovený v úrovni kleštin se 
zateplením mezi kleštinami 160 mm izolací a pod kleštinami 100 mm izolací. Na kleštinách bude 
zhotovený celoplošný záklop s OSB desek tloušťky 18 mm. Součástí skladby je i pojistná 
hydroizolace a parozábrana systému Isover. Objekt bude napojený na přípojky vodovodu, 
kanalizace, elektřiny a plynu. Objekt bude oplocený. V okolí objektu jsou navrhnuté travnaté 
a květinové plochy. Životnost stavby se předpokladá na dobu 50 – 100 let, bez zřetele na živelné 
či jiné katastrofy. 
 
c1) zemní práce  

Výkopové práce budou obsahovat strojně hĺoubené výkopy pro základové pásy a vedení 
inženýrských sítí od místa napojení na hranici pozemku a objektu. Podle podmínek určených v 
územním rozhodnutí se před začátkem zemních prací objekt vytyčí měřičskými lavičkami. Též se 
zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce 
začnou stáhnutím ornice a to do hĺoubky cca 250 mm. Stáhnutá ornice se uloží na skládku na 
zadní části pozemku. Následně sě vykope stavební jáma pro podsklepenou  čast budovy a potom 
se vykopou rýhy pro základové pasy pod obvodovými stěnami a pod vnitřními nosnými stěnami. 
Vytěžená zemina z výkopů a rýh bude ponechaná na skládce na pozemku pro zpětné zásypy a 
hrubé terénní úpravy. Dále se vykoná ruční začištění základové spáry. Podle projektu se též 
vykopou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být vyspádované 
směrom od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. 
 
c2) základové práce 

Objekt bude založený na původní únosné zemině s tabulkovou únosností 250 kPa. Zemina 
je propustná, proto není nutný návrh drenáže. Základy budou zhotovené z prostého betonu třídy 
C16/20. Založení objektu bude na základových pásech doplněných betonovou deskou. Rozměry 
jednotlivých základů byly stanovené statickým výpočtem. Rozměry základových pasů pod 
obvodovou stěnou v podsklepené časti jsou výpočtem navrhnuté na šířku 700 mm a výšku 500 
mm. Rozměry základových pásů pod vnitřní nosnou stěnou v podsklepené časti jsou výpočtem 
navrhnuté na šířku 500 mm a výšku 500 mm. Rozměry základových pasů pod obvodovou stěnou 
v nepodsklepené časti jsou výpočtem navrhnuté na šířku 700 mm a výšku 500 mm. Podkladní 
beton tl. 150 mm je vyztužený kari sítí. Nutné vynechat prostupy pro inženýrské sítě (ležaté 
rozvody kanalizace). Všechny prostupy základovými kcemi a podkladním betonom je nutné dobře 
a trvale utěsnit a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy vykonávat podle výkresové časti 
projektové dokumentace. 
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C3) Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce v 1NP A 2NP  jsou navrženy ze zdícího systému Porotherm. Obvodové 
zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 44 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Vnitřní nosné zdi 
jsou vyzděny z tvárnic Porotherm 30 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Dělící příčky jsou 
vyzděny z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX. Svislé konstrukce v 1S  
jsou navrženy z betonových tvarovek LIVETHERM SIP-NC Tl. 400 mm. Vnitřní nosné zdi jsou 
vyzděny z tvárnic Porotherm 40 Profi DRYFIX na pěnu Profi dryfix. . Dělící příčky jsou vyzděny 
z cihel Porotherm 14 Profi DRYFIX na pěnu Profi DRYFIX.  
Svislé kce vykonávat dle výkresové časti projektové dokumentace. 
 
 
C4) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1S a 1NP je řešena z nosníků Porotherm a stropních vložek 
MiakoKonstrukce bude zmonolitněna betonovou zálivkou tl. 60mm, do které je vložena výztuž. 
Ta se prováže s výztuží železobetonového věnce v místě uložení. Výška stropu je 250mm. 
Překlady jsou řešeny z prvků Porotherm 7. Po celém obvodu bude objekt ztužen železobetonovým 
věncem tl. 250mm, který bude vyztužen dle statického posudku. Věnce budou zatepleny TI Isover 
EPS Greywall tl. 120mm a ve většině případů opatřeny věncovkou Porotherm VT 8. Překlady 
budou zatepleny TI tl. 80mm 
 
C5) Střešní konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena dvouplášťovou sedlovou střechou se sklonem 40°.Střešní 
krytinu budou tvořit betónové střešní tašky KM BETA. Konstrukce krovu je navrhnutá ze   
smrkového dřeva pevnosti C22 impregnovaného proti hmyzu a plísním. Jako tepelná izoláce je 
navrhnutá minerální vata Isover Unirol Plus. Krov bude zateplený mezi krokvemi 180 mm izolací 
a pod krokvemi 140 mm izolací. Součástí skladby je i pojistná hydroizolace a parozábrana 
systému Isover. Strop nad 2NP bude zhotovený v úrovni kleštin se zateplením mezi kleštinami 
160 mm izolací a pod kleštinami 100 mm izolací. Na kleštinách bude zhotovený celoplošný 
záklop s OSB desek tloušťky 18 mm. Součástí skladby je i pojistná hydroizolace a parozábrana 
systému Isover. 
 
C6) Schodiště 

Vnitřní schodiště je navržené jako přímé dvouramenné s mezipodestou, železobetonové 
s keramickým obkladem. Šířka ramene je 1000mm. Schodiště je opatřeno nerezovým madlem ve 
výšce 1000mm z jedné strany schodiště a to na straně u zrcadla. 
 
C7) Komín 

Komínové těleso je tvořeno komínovou vložkou a tvárnicemi Schiedel Absolut 
380x540mm s průduchem o průměru 160mm.  
 
C8) Izolace proti zemní vlhkosti 

Navržená izolace proti vodě je tekutá vysoce flexibilní, hydraulicky rychle tuhnoucí 
stavební izolace bez obsahu bitúmenu weber.tec Superflex D24 tloušťky 4 mm. Nátěr bude 
provedený ve dvou aplikačních vrstvách  tloušťky 2,2 mm. 
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C9) Tepelná izolace 

Tepelná izolace spodní stavby bude provedená izolace Isover EPS Perimeter tloušťky 100 
mm. Izolace bude bodově lepená pomocí hydroizolační hmoty. Tepelná izolace vrchní stavby 
bude provedená izolace Isover EPS Greywall tloušťky 100 mm. V podlaze 1S je navrhnutá izolace 
Isover EPS 100 Grey tloušťky 150 mm. V podlaze 1NP je navrhnutá izolace  Isover EPS 100 Grey 
tloušťky 50 mm. Garáž je od obytných prostor objektu odizolovaná izolací Isover EPS 100 Grey 
tloušťky 50 mm, kotvená talířovými hmoždinkami. Jako tepelná izolace střechy je navrhnutá 
minerální vata Isover Unirol Plus. Krov bude zateplený mezi krokvemi 180 mm izolace a pod 
krokve 140 mm izolace. Jako tepelná izolace na eliminování tepelného mostu ŽB překladu nad 
garážovými dveřmi bude použitá izolace Isover Styrodur 280C tloušťky 140 mm. 
 
C10) Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky, jako je oplechování komína, okapové žlaby, svody a venkovní 
parapety budou z titanzinku tl. 0,6mm. 
 
c11) Truhlářské výrobky 

Okna a dveře jsou dřevěné zasklené izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s obložkovými zárubněmi. Více viz ,,Výpisy truhlářských výrobků“. 
 
 
c12) Podlahové konstrukce 

Viz příloha ,,Výpis skladeb konstrukcí“ 
 
 

c13) Úpravy povrchů 

venkovní: 
Omítka fasády je navrhnutá jako tepelněizolační souvrství systému Cemix s finální rýhovanou 
silikovovou omítkou šedé barvy.    
 
vnitřní: 
na zdivu jsou použity sádrové omítky Cemix, některé zdi jsou pokryty keramickým obkladem. 
 
c14) Větrání 

Všechny prostory jsou odvětrány přirozeně okny a dveřmi. 
 
c15) Oplocení pozemku 

Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Oplocení bude řešeno v uliční části 
nadezdívkou s kovovou brankou, od sousedních pozemnků bude pozemek oddělovat pletivový 
plot. 

 
c16) Instalace 
 
Kanalizační přípojka a odvodnění území 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno spádováním 2 % od budovy směrem k zeleným 
plochám. Kanalizační přípojka bude řešena podzemním plastovým potrubím, které bude uloženo 
do pískového lože ve spádu 3,5 %. Přípojka bude uložena v dostatečné hloubce, aby nedocházelo 
k jejímu zamrzání. Srážková voda bude od okapních svodů odváděna plastovými trubkami do 
jímky osazené v zahradě. 
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Vodovodní přípojka 

Přípojka vodovodu bude svedena do technické místnosti. Vodoměr bude umístěn ve 
vodoměrné šachtě za zídkou. Přípojka bude řešena polyethylenovou hadicí a bude uložena do 
pískového lože. Uložení bude v dostatečné hloubce, aby nedocházelo k zamrzání. 
 
Přípojka elektrické energie 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v plastové trubce a ukládán do 
pískového lože. Elektroměr a hlavní jistič bude umístěn ve elektroměrné skříni zděném plotu. 
Jističová skříň vnitřního rozvodu je umístěna v místnosti zádveří u vstupu do objektu. Vnitřní 
rozvody elektřiny budou vedeny pod omítkou. 
 
Přípojka plynu 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku, kde bude redukováno na 
nízkotlaké vedení, které bude vedeno dále do objektu. Přípojka bude provedena plastovým 
vedením, uloženém v pískovém loži. 
 
Přípojka sdělovacího kabelu 

Přípojka bude řešena podzemním kabelem vedeným v platové trubce uložené v pískovém 
loži. 
 

 
Ohřev TUV 

 Rodinný dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem s teplovodním vytápěním 
žebříkový radiátor v koupelně a v dalších místnostech budou instalovány radiátory. TUV bude 
zajištěna samostatným plynovým ohřívačem. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz. příloha  Posouzení součinitele prostupu tepla U 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledný inženýrsko- geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Objekt bude založen na betonových základových pasech a podkladní betonové desce, která 
bude vyztužena KARI sítí. Všechny základové spáry budou v nezamrzné hloubce. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s odpady se 
bude řídit zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je prováděn pomocí plastových 
sběrných nádob umístěných na chodníku, které jsou následně sváženy místním provozovatelem 
svozu odpadů do spaloven. Po dokončení stavby se pozemek vyčistí od stavebního materiálu, 
provedou se terénní úpravy a výsadba zeleně. 
 
h) Dopravní řešení 

Pozemek leží u místní komunikace. K objektu povede od komunikace 10 m dlouhá 
zpevněná cesta pro pohodlné  zaparkování. 
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Z radonového průzkumu vyplynulo, že objekt není přímo ohrožen radonovým výskytem, 
jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, takže nejsou nutná speciální opatření. Stačí jen 
dbát na perfektně provedené a utěsněné spoje hydroizolace. Stavba se nenachází na poddolovaném 
území a do pozemku nezasahuje žádné ochranné pásmo. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Dále jsou respektovány: 
Vyhláška č. 499/2006 sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 
Závěr: 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat platné normy, technologické postupy, předpisy 
týkající se bezpečnosti práce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby rodinného domu v Měříně. Při návrhu 
konstrukcí a jejich skladeb byly zohledňovány požadavky norem a vyhlášek. Specifická místa 
v objektu, kde bylo potřeba popsat jejich konstrukční řešení jsou popsány v příslušných 
detailech. Při zpracování této bakalářské práce jsem se naučila lépe pracovat s normami a 
vyhláškami, řešit individuální konstrukční detaily a pracovat s materiály či výrobky, které se 
běžně při projektování staveb používají 
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