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Abstrakt

Bakalářská práce řeší  projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. 

Jedná  se  o  rodinný  dům  dvoupatrový,  s  částečným  podsklepením  a  s  přistavěnou 

dvojgaráží. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v katastrálním území Zbraslav na 

Moravě. Rodinný dům je navržen z konstrukčního systému Porotherm, stropy budou 

provedeny jako železobetonové monolitické spojené se ztužujícím věncem. Zastřešení 

bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou, dvě ze střech budou navrženy jako 

pochozí,  přístupné  z  2.NP,  sloužící  jako  terasy.  K  domu  bude  přičleněna  terasa,

s  nášlapnou  vrstvou  z  dřevěných  prken,  s  obdélníkovým  bazénem.  RD  bude 

nadstandardně  vybaven  saunou,  vířivkou  a  bazénkem v  relaxační  místnosti  prvního 

nadzemního podlaží. Součástí nadstandardního vybavení bude vinný sklípek přístupný 

ze zadní části zahrady. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu.

Klíčová slova

Nadstandardní rodinný dům, dvojgaráž, zdivo Porotherm, jednoplášťová plochá střecha, 

železobeton, terasa, bazén.

Abstract

The bachelor`s  thesis deals with study of high standard detached house. The house is 

two-storey high, with a partial basement and double garage that is part of the house. The 

building is situated in moderate slope terrain in cadastral territory Zbraslav na Moravě. 

Construction  of  the  house  is  made of  mansory Porotherm,  the  ceillings  is  made of 

reinforced concrete join with stiffening reinforced concrete wreath.  The roofs of the 

house are built as single-layer flat roof, two of the roofs will be used as terrace with 

entry  from  the  second  floor.  In  garden  there  is  wodden  terrace  with  rectangular 

swimming pool. The house is above standardly decored with sauna, whirlpool and small 

pool situated in relax room in the first floor. Part of the above standard decore is wine 

cellar accessible from garden. House is designed for four-member family.

Keywords

High  standard  detached  house,  double  garage,  masonry Porotherm,  single-layer  flat 

roof, reinforced concrete, terrace, swimming pool.
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1 ÚVOD
Bakalářská  práce  se  zabývá  návrhem  samostatně  stojícího  nadstandardního 

rodinného domu ve vesnici  Zbraslav  u  Brna.  Podkladem pro zpracování  projektové 

dokumentace byly výkresy studie, kde se řešilo zejména dispoziční uspořádání domu. 

Zřetel se bral na orientaci místností ke světovým stranám a provozní vazby domu – 

rozdělení na klidovou zónu a obytnou zónu.

Práce je pak zaměřena na vypracování výkresové dokumentace. Součástí tohoto je 

navržení vhodného nosného konstrukčního systému – obvodových a vnitřních nosných 

stěn a stropní konstrukce. Dále je řešeno navržení vhodného zastřešení objektu, které 

bude  provedeno  jednoplášťovou  plochou  střechou  s  klasickým uspořádáním vrstev. 

Střešní souvrství je rozebráno v seminární práci, která je přílohou Složky č. 1. Součástí 

projektu  je  zhodnocení  z  hlediska  požární  odolnosti  konstrukcí  a  posouzení  tepelně 

technických vlastností navrženého objektu.

Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby.

Hlavní textovou část práce tvoří obsah dokumentace pro provádění stavby. Práce je 

členěna dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Obsaženy jsou tři části A – Průvodní 

zpráva,  B  –  Souhrnná  technická  zpráva,  D  –  Dokumentace  objektů  a  technických

a  technologických  zařízení.  Součástí  projektové  dokumentace  jsou  pak  přílohy  ve 

Složkách č. 1-6, obsahující výkresy, výpočty a zprávu PBŘ.
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2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

novostavba rodinného domu

b) místo stavby

Zbraslav na Moravě parc.č. 1385/9, Školní 456, 664 88 Zbraslav

katastrální území Zbraslav na Moravě (okres Brno-venkov);791806

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Jakub Kratochvíl

Hořická 6b, 678 01 Blansko

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Veronika Víšková

Lýskova 5, 635 00 Brno

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)

Dokumentace  pro  stavební  povolení  byla  vypracována  a  předložena  stavebnímu 

úřadu, stavební povolení je schváleno (Městský úřad Rosice – stavební úřad, Palackého 

náměstí 13), dne 23. 11. 2013, č. j. 5643869/MON.
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b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě  

byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v souladu s platnými normami 

a vyhláškami a byla ověřena v územním rozhodnutí a stavebním řízení.

c) další podklady

- vlastní prohlídka pozemku

- výškopisné a polohopisné zaměření pozemku

- podklady od správců IS - geodetické zaměření stávajících IS

- požadavky investora

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

plocha pozemku: 1212 m2

zastavěné/nezastavěné území: zastavěné RD: 447,270 m2

zpevněné plochy: 241,25 m2

nezastavěné území: 523,48 m2

b) údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková  

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani nezasahuje do žádné pamákové zóny 

či rezervace.

c) údaje o odtokových poměrech

Dešťová kanalizace:

Dešťové  odpadní  vody  ze  střechy  budou  svedeny  dešťovými  svody  dovnitř 

dispozice (budou použity svody Geberit Silent-PP, DN125), odtud do retenční nádrže na 

dešťovou vodu, která bude pojistným přepadem napojena do jednotné kanalizační sítě 

DN 300 umístěné v místní komunikaci.
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Dešťová retenční nádrž bude umístěna v zatravněné ploše předzahrádky RD. Nádrž 

je navržena jako kruhová plastová, o užitném objemu 7 m3 o průměru 2,4 m a výšce

1,6  m.  Po  dobu  přítomnosti  dešťové  vody  v této  jímce  bude  tato  voda  využívána 

k odběru  pro  účely  závlahy.  Z  nádrže  budou  přebytečné  dešťové  vody  odvedeny 

přepadem do tunelového vsakovacího systému dešťových vod.

Revizní  šachty  jsou  na  trase  kanalizace  navrženy  jako  plastové  revizní  šachty 

WAVIN d425.

Srážkové vody ze zpevněných ploch kolem garáže  a  RD (terasy,  chodníky atd.) 

budou  likvidovány  samostatně,  a  to  pouhým  rozlivem  a  vsakováním  do  okolních 

zatravněných ploch.  

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl – li vydán územní souhlas

Umístění stavby a její účel užívání je v souladu s platným územním plánem obce 

Zbraslav.  Stavba je umístěna zastavěné části  obce.  Stavební  plocha je  stabilizovaná, 

účel stavby je bydlení. IPP bude dodržen.

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s 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

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí (vydal Městský úřad Rosice – stavební 

úřad,  Palackého  náměstí  13)  ze  dne  12.  9.  2013.  Prováděcí  projekt  byl  zpracován

v souladu s dokumentací schválené v tomto řízení.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při  zpracování  projektové  dokumentace  byly  zohledněny a  dodrženy požadavky 

vyhl.č.268/2009 Sb. a vyhl.č.501/2006 Sb. a s nimi souvisejících platných ČSN.

Vyhl. č. 398/2009 Sb. - nejedná se o stavbu uvedenou v  §2 vyhlášky, není třeba 

zohledňovat bezbariérové užívání stavby.
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová  dokumentace  respektuje  podmínky  souhlasu  s  realizací  stavby  od 

jednotlivých dotčených orgánů státní správy.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

- stavební parcela č. 1385/9 - zahrada

- místní komunikace, p. č. 1439

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu RD.

b) účel užívání stavby

Bydlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Budoucí stavba bude trvalého charakteru.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

Stavba není kulturní památkou ani jinak chráněnou oblastí.
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e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyprojektovaná stavba je  v  souladu s  vyhláškou č.  268/2009 Sb.,  o technických 

požadavcích na stavby.

Jelikož  ze  strany  stavebníka  není  uplatněn  požadavek  na  bezbariérové  užívání 

staveb, není tato stavba navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

f)  údaje  o splnění  požadavků dotčených orgánů a  požadavků vyplývajících  z  jiných  

právních předpisů2)

Do projektové dokumentace byly zpracovány připomínkyuvedené ve stanoviscích 

dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Zastavěná plocha: horní stavba 447,031 m2

OP 1.PP: 610,335 m3

OP 1.NP: 1334,841 m3

OP 2.NP: 201,71 m3

OP střecha: 190,643 m3

OP základy: 26,416 m3

Obestavěný prostor celkem 2363,945 m3

Plochy v 1.PP: příslušenství 41,7 m2

Plochy v 1.NP: obytná 72,11 m2

příslušenství 278,93 m2

Plochy v 2.NP: obytná 108,91 m2

příslušenství 53,85 m2

Užitná plocha celkem 555,5 m2
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Počet obytných místností: v suterénu 0

v přízemí 2

v patře 3

Počet bytů: 1

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  

vodou,  celkové  produkované  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické  

náročnosti budov apod.)

Dle vyhotovení protokolu k energetickému štítku obálky budovy byl objekt zařazen 

do energetické třídy B, budova úsporná.

Ostatní se neřeší. Je součástí samostatné projektové dokumentace.

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

Předpokládá se výstavba v jedné etapě, lhůta výstavby: 04/2014 – 11/2015.

K uvedenému datu započnou výkopové práce na zaměřeném stavebním pozemku. 

Budou vyřešeny technické rozvody sítě. Následuje realizace spodní stavby – základové 

pásy.  Dále realizace horní stavby - stavba obvodového pláště vnitřních nosných zdí, 

překladů,  ploché  jednoplášťové  střechy.  Nakonec  bude  upraven  terén  dle  projektu

a budou vybudovány vjezdy a terasy, odvodňovací žlab.

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby se minimalizoval negativní dopad na okolí.

k) orientační náklady stavby

• Spodní stavba 1 782 290 Kč

• Horní stavba 8 290 530 Kč

• Celkem 10 072 820 Kč
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technoloická zařízení

SO 01 – rodinný dům

SO 02 – vodovodní přípojka

SO 03 – kanalizační přípojka

SO 04 - kabelové vedení - přípojka silového vedení NN

SO 05 – přípojka plynu STLPE

SO 06 – oplocení

SO 07 – přístupový chodník k hlavnímu vchodu

SO 08 – vjezd do garáže

SO 09 – terasa, bazén
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek je obdélníkového tvaru a nachází se v zastavěné části obce. Z jedné strany 

přiléhá k pozemku místní komunikace. Terén v místě stavby je mírně svažitý ve směru 

komunikace, s převýšením 2 m. Na pozemku se nacházejí drobné dřeviny. Při stavbě 

nového rodinného domu nebude zasahováno do komunikací obce. Přístupová cesta vede 

přímo z přiléhající komunikace – viz situace. Přípojky se vybudují nové. V současné 

době je parcela vedena dle KN jako zahrada.

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Dle geologického průzkumu je pozemek stabilizovaný a únosný, základová zemina 

je třídy 4. Hranice spodní vody byla zjištěna zběžným hydrogeologickým průzkumem 

v hloubce 10 m a nebude zasahovat do základové spáry.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma nebudou stavbou dotčena, jsou dodržena všechna ochranná pásma 

přípojek, zejména nejmenší vzdálenosti při křížení, souběhu a nejmenší dovolené krytí 

podzemních sítí dle ČSN 73 6005.

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

Území se nenachází v blízkosti záplavové ani poddolované oblasti.

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

poměry v území

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat  prašnost a zajistit  řádné dopravní značení vjezdu na staveniště,  jakož
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i  ochranu  stávajících  komunikací  a  konstrukcí.  Splašková  a  dešťová  voda  bude 

odvedena do místní jednotné kanalizace, beton DN300.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na stavebním pozemku se nachází drobné keře a stromy, které budou v průběhu 

výstavby zlikvidovány. Dřeviny vyžadující povolení ke skácení na pozemku nejsou.

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků  

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Do zemědělského půdního fondu a pozemků, určených k plnění funkce lesa, nebude 

zasahováno.

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

a technickou infrastrukturu)

Dopravní  dostupnost  k objektu je velmi dobrá.  Na pozemku je vybudován sjezd 

šířky  7  m  z  místní  komunikace.  Přípojka  kanalizační,  vodovodní  a  přípojka 

středotlakého plynovodu budoe napojena na stávající IS v místní komunikaci. Přípojka 

sdělovacího vedení a přípojka silového vedení NN, bude  napojena na stávající IS na 

betonových sloupech.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nevyskytují se.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba bude využívána pro bydlení.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o dvoupodlažní  částečně  podsklepený objekt  s  plochou jednoplášťovou 

střechou. Součástí domu je dvojgaráž. Napojení objektu na veřejnou komunikaci bude 

zrealizováno zpevněnou plochou z betonové mozaiky. K jižní části RD je přičleněna 

terasa z dřevěných prken s obdélníkovým bazénem.

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

Hlavní hmota rodinného domu je přibližně tvaru L, s rozměry cca 22,32 x 34,08 m, 

součástí je dvojgaráž.. Rodinný dům má plochou střechu. 

Fasáda bude bílé barvy s béžovými obklady z přírodního kamene.

Součástí  zahrady  bude  terasa  s  nášlapnou  vrstvou  z  dřevených  prken

a  s  obdélníkovým  bazénem.  Terasa  bude  zčásti  zakrytá  přístřeškem  z  ocelové 

konstrukce s bezpečnostním sklem.

Výplně otvorů budou ze dřeva pískově žluté barvy.

Použité  architektonické  a  výrazové  prostředky  jsou  adekvátní  okolní  přírodě

a  nenarušují  ráz  okolí.  Nepředpokládá  se  zásadní  omezení  v souvislosti  s okolní 

zástavbou co se týče hmotového, architektonického pojetí  a  řešení ploch a povrchů. 

Povrchy  co  do  barvy  a  materiálu  jsou  použity  běžné  –  dřevěné  sloupky  a  trámy, 

probarvená hlazená omítka s obkladovými pásky. Objekt nebude svým provozem nijak 

narušovat životní prostředí.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nevyskytuje se.
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jelikož  ze  strany  stavebníka  není  uplatněn  tento  požadavek,  není  tato  stavba 

navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vyhl. č. 398/2009 Sb. - nejedná se o stavbu uvedenou v  §2 vyhlášky, není třeba 

zohledňovat bezbariérové užívání stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektová  dokumentace  je  vypracována  v souladu  a  požadavky  předpisů

a příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné 

užívání. Budou použity výhradně certifikované stavební materiály.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení

Dispozice domu je projektována dle požadavků stavebníka. Rodinný dům je navržen 

jako dvoupodlažní s přistavenou dvojgaráží a s částečným podsklepením. Zastřešení je 

tvořeno  jedloplášťovou  plochou  střechou  s  klasickým  uspořádáním  vrstev

a s nejmenším sklonem 2%, provedeno pomocí spádových klínů z Rockfall. Střecha nad 

1.NP bude navržena jako pochozí,  přístupná z dětského pokoje,  ložnice a koupelny. 

Objekt  je  členěn na dvě  samostatné  části  –  vlastní  RD a garáž spojená  se skladem 

zahradního náčiní.

Hlavní  vstup  do  domu  je  ze  severozápadní  strany  z  vjezdu  z  komunikace  přes 

zádveří do schodišťové haly, ze které je přístup do obývacího pokoje, na WC, do šatny, 

do  jídelny  navazující  na  kuchyni  se  spížkou.  Z  jídelny  je  přes  chodbu  přístup  do 

relaxační místnosti s vířivkou, saunou a samostatnou koupelnou. Dále se v 1.NP nachází 

technická místnost s plynovým kotlem a ohřívačem vody. Na obytný prostor navazuje 

zimní zahrada s přístupem na terasu a pracovna, sloužící příležitostně jako pokoj pro 

hosty. Po schodišti z haly je přístupné 2.NP, kde se nachází 2 pokoje, koupelna s WC

a ložnice s šatnou a samostatnou koupelnou.

Garáž je propojena s RD a se skladem zahradního náčiní, pod nímž je umístěn vinný 

sklípek,  přístupný  schodištěm  z  této  místnosti.  Z  místnosti,  sloužící  pro  uložení 

zahradních předmětů je přístup do zadní části zahrady.
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Dispoziční  řešení  a  plochy  jednotlivých  místností  jsou  podrobně  uvedeny  ve 

výkresové části.

Všechny  pobytové  místnosti  jsou  přímo  prosvětlené  a  větratelné,  garáž  bude 

odvětrána dvěma otvory 150/250 s mřížkou, umístěnými ve fasádě.

b) konstrukční a materiálové řešení

RD je navržen z  konstrukčního systému POROTHERM. Obvodové stěny budou 

provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné zdivo bude

z  keramických  tvárnic  POROTHERM  24  P+D  a  POROTHERM  30  P+D,  vnitřní 

nenosné příčky z POROTHERM 11,5.

Objekt  je  založen  na  základových  pasech  z betonu  C20/25  v nezámrzných 

hloubkách.

Obvodové stěny suterénní části budou z betonových tvárnic BTB 40/50/24 jsou tl. 

50 cm, založené na betonových základových pasech z  betonu C20/25 v šířkách dle 

výkresu základů.  Na základové pasy bude provedena betonová deska v tlouštce 150 

mm. 

Pro vodorovnou hydroizolaci podlah nad úrovní upraveného terénu a HI suterénu je 

navržena  izolace  z  modifikovaných  asfaltových  pásů  ELASTEK  40  SPECIAL 

MINERAL+  GLASTEK  40  SPECIAL  MINERAL.  U  suterénních  zdí  zajištěna 

přizdívkou z plných pálených cihel. Vodorovná a svislá HI bude napojena koutovými 

spoji.

Izolace  podlah  v  přízemí  je  tvořena  podlahovým  polystyrenem  XPS  130  mm, 

kladena ve dvou vrstvách 100 mm a 30 mm se vzájemným překrytím spár.

Obvodové stěny nadzemní části jsou v tl. 440mm a jsou ukončeny vodorovnými ŽB 

věnci výšky 250 mm.

Nadokenní  a  nadedveřní  překlady  jsou  z keramických  překladů  porotherm 

v příslušných délkách, překlad nad garáží bude Porotherm KP XL, nad prosklenou částí 

do  zahrady,  lemující  terasu,  bude  překlad  proveden  jako  železobenový  monolitický 

výšky 300 mm a šířky 230 mm, spojen se stropní konstrukcí.

Stropy  rodinného  domu  jsou  navrženy  jako  ŽB  monolitická  deska  tl.  250  mm 

vyztužená v obou směrech nebo pouze v jednom, viz výkresy tvarů stropní konstrukce 
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ve výkresové příloze D.1.2.3, z betonu C20/25 a s výztuží B550B – doplněno statickým 

výpočtem.  Schodiště  je  navrženo  železobetonové  monolitické  obložené  dřevěným 

obkladem. 

Zastřešení  je  tvořeno  jedloplášťovou plochou  střechou  s  klasickým uspořádáním 

vrstev  (ŽB deska  tloušťky 250mm,  parozábrana,  tepelná  izolace,  drenážní,  filtrační, 

stabilizační vrstva) – konkrétní materiály jsou popsány ve výkresech v příloze – složka 

č. 3, s nejmenším sklonem – 2% provedeno pomocí spádových klínů z Rockfall, vrchní 

vrstva  pochozí  střechy  bude  tvořena  stabilizační  vrstvou  z  kamenných  dlaždic  na 

rektifikačních podložkách a u střechy nad garáží a 2.NP bude tvořena stabilizační vrstva 

z bílých oblázků. 

Oplechování  atiky,  komínu  a  oken  bude  provedeno  z  PVC  foliového  plechu 

VIPLANYL, svody uvnitř dispozice budou z plastových trub se zvukovým útlumem – 

Geberit Silent-PP. Dešťová voda bude ze střechy svedena dovnitř dispozice, odtud do 

retenční nádrže v předzahrádce a následně přípojkou do místní jednotné kanalizace, viz 

výkresová dokumentace, složka č. 2.

Výplně otvorů budou dřevěná eurookna a dveře,  pro vstupy na terasu v přízemí 

budou použity dřevěné zdvižně posuvné dveře HS Portál. Zasklené izolačním trojsklem. 

Vnitřní dveře jsou navrženy z masivu, barvy americký ořech, jako plné v obložkových 

zárubních, jsou osazeny klikovými soupravami z eloxovaného kovu. Dveře ve skladu 

zahradního náčiní budou vsazeny do ocelových zárubní.

Vchodové  domovní  dveře  jsou  dřevěné  s bezpečnostním  sklem  a  pětibodovým 

jištěním.

Součinitele  prostupu  tepla  U  [W/m2K] jednotlivých výplní  otvorů  jsou  spočteny

v příloze protokol k energetickému štítu obálky budovy, ve složce č.6.

Vnitřní  omítky jsou na zdivu dvouvrstvé,  tvořené jádrovou cementovou omítkou

a finální vápennou a cementovou omítkou hlazenou filcovými hladítky. Omítky budou 

opatřeny ztužujícími rohovými omítkovými ocelovými pozinkovanými profily.

V  místnostech 101, 107-114, 116-118, 202, 203 bude položena  keramická  dlažba, 

specifikace viz výpis skladeb. Ve všech ostatních místnostech budou položeny dřevěné 

podlahy,  s  vyjímkou  obývacího  pokoje  kolem  krbu,  kde  bude  položena  keramická 

dlažba – viz výkresová dokumentace, složka č. 2.
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Fasáda bude z tenkovrstvé omítky Weber.pas silikát v bílém odstínu, s obkladem

z umělého kamene v pískově žluté bravě (bude upřesněno dle dodavatele). 

Zastřešení  terasy  je  provedeno  z  ocelových  lakovaných  profilů  (viz  výpis 

klempířských a zámečnických prvků, složka č. 2) se skleněnými výplněmi ze skla ESG 

VSG 5.5.1.

c) mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce odolá působení stálých, užitných zatížení a vnějších vlivů.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení

Stavba bude napojena STL přípojkou HDPE DN32 na plynovodní řad STLPE90. 

Vodovodní  přípojkou  HDPE  je  stavba  napojena  na  veřejný  vodovod  DN100LT. 

Kanalizační  přípojka  PPKG  DN150  je  napojena  na  jednotný  kanalizační  řad  BET 

DN300.  Podzemní  přípojka  AYKY  16mm2 je  napojena  na  přípojkovou  skříň 

nadzamního vedení NN. 

b) výčet technických a technologických zařízení

Technická zařízení: stavba bude napojena na přípojku vody, kanalizace, plynu a NN. 

Technologická zařízení: nevyskytují se.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno a popsáno v příloze (Složka č.5).

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 stavebních 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
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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

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení

Dle ČSN 73 0540, část 1-4 byl navržen obvodový plášť budovy, zateplení střešní 

konstrukce, skladba podlahové konstrukce a výplně otvorů. Navržené skladby vyhoví 

doporučeným hodnotám součinitelů prostupu tepla UN,20 [W/m2K].

b) energetická náročnost stavby

Na objekt byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, dle ČSN 730540-2

a je součástí přílohy (složka č. 6). Dle výpočtu je budova zařazena do energetické třídy 

B - úsporná.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje se nebudou využívat.

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.).

Všechny pobytové místnosti jsou přímo větrány a osvětleny.

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prostředí.

Navržená  novostavba splňuje  podmínky hygienické  ochrany po stránce  hlukové, 

zdravotní na základě navržených stavebních materiálů.
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Likvidace splaškových a dešťových vod - splaškové odpadní vody budou svedeny 

do místní jednotné kanalizace BET DN300 a dešťové vody budou svedeny do retenční 

nádrže a odtud přepadem do jednotné kanalizace.

Komunální  odpad  vzniklý  užíváním rodinného  domu  bude  likvidován  v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou obce, bude používáno popelnice u vjezdu na pozemek.  

Likvidaci odpadu vzniklého stavební činností při realizaci rodinného domu zajistí 

zhotovitel  stavby,  na drobný odpad budou zajištěny odpadní kontejnery,  odpad bude 

odvezen na skládky, popřípadě zlikvidován přímo na stavbě.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Pozemek byl proměřen a hodnocen na stanovení radonového indexu (dle měření byl 

zjištěn střední radonový index pozemku, je nutno provést protiradonová opatření).

Jako opatření  proti  nebezpečnému vlivu radonu jsou navrženy asfaltové pásy 1x 

asfalt.  pás  ELASTEK  40  SPECIAL  MINERAL  a  1x  asfalt.  pás  GLASTEK  40 

SPECIAL MINERAL.

Svislá část izolace suterénu je na obvodovém zdivu chráněna přizdívkou z CPP v

tl. 100 mm a nopovou folií např. Guttabeta star (nadzemní části).

b) ochrana před bludnými proudy

Není nutná, pozemek se nenachází v oblasti výskytu zdrojů stejnosměrného proudu.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Seizmicita se nepředpokládá.

 

d) ochrana před hlukem

Ke stavbě budou použity výhradně materiály splňující požadavky na ochranu proti 

hluku a tepelnou ochranu, obvodový plášť tvoří dostatečnou hlukovou izolaci.

e) protipovodňová opatření

Nejsou nutná, pozemek se nachází mimo povodňovou oblast.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Vodovod:

Vodovodní přípojka bude napojena navrtávacím pasem s uzávěrem na vodovodní 

řad  DN100LT a  ukončená  ve  vodoměrné  šachtě.  Potrubí  přípojky bude  uloženo  na 

pískovém podsypu tl. 150mm a obsypáno pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. 

Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300mm nad potrubím se do 

výkopu položí výstražná folie. Z vodoměrné šachty na pozemku investora je navržen 

vnitřní  rozvod vody z  potrubí  HDPE100 SDR11  Ø 20 nejvhodnější  trasou k  místu 

napojení do objektu. 

Kanalizace: 

Kameninová  přípojka  kanalizace  DN150  bude  napojena  jádrovým  vývrtem  na 

jednotnou kanalizaci BET DN300. Revizní šachta WAVIN d425 Ø 1000mm je umístěna 

na soukromém pozemku stavebníka. Nad přípojkou nesmí být žádné trvalé konstrukce 

ani vyšší porosty.

Plynovod: 

Plynovodní přípojka bude napojena na plynovod STLPE 90 a bude ukončena HUP, 

v nice (600x600x250 mm) oplocení. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem 

PLYN, větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na klíč. Odtud bude plynovod veden 

v zemi k obvodové zdi objektu a chráničkou přejde do technické místnosti v přízemí 

kde bude veden ve zdi ke kotli. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu

tl. 150mm a obsypáno pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položen  signalizační  vodič.  Ve  výšce  300mm  nad  potrubím  se  do  výkopu  položí 

výstražná folie.

Elektřina: 

Přípojka NN bude vedena v zemi, z přípojkové skříně, umístěné na sloupu vedení, 

do domovního rozvaděče s elektroměrem na pilíři oplocení a odtud do rozvodnice RD.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vodovodní přípojka HDPE 100 SDR11 DN32/3 mm; délka 7,1 m,

Přípojka kanalizace kamenina DN 150; délka 3,1 m, 
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Přípojka NN AYKY 4x16 mm2, délka 24 m,

Přípojka plynu HDPE 100 SDR11 DN20/2 mm; délka 8,7 m.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Komunikace  přiléhá  k  pozemku  ze  severozápadní  strany.  Jedná  se  o  klasickou 

komunikaci  místního  významu,  z  hlediska  funkčního  zatřídění  se  jedná  o  místní 

obslužnou komunikaci.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Vjezd  na  pozemek  je  severozápaní  komunikace.  Na  pozemku  stavebníka  bude 

vybudován sjezd, mezi garáží a místní obslužnou komunikací, šířky 7,0 m. Zpevněná 

plocha vjezdu bude bude z betonových dlaždic – mozaika.

c) doprava v klidu

Na pozemku je  vybudováno stání  pro  dvě  auta,  provedené z  betonové mozaiky

tl. 80 mm, šířky 7m a součástí stavby je dvojgaráž. Celkový počet parkovacích míst na 

pozemku bude 4.

d) pěší a cyklistické stezky

Nejsou předmětem projektu.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Jako  první  se  provede  sejmutí  ornice,  v  tloušťce  300mm.  Následovat  bude 

vyhloubení jámy pro umístění suterénu, a hloubení základových rýh. Jako poslední se 

provede srovnání a úprava terénu dle požadavků investora. Při úpravě terénu se bude 

postupovat dle výkresové přílohy projektové dokumentace.
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b) použité vegetační prvky

Po  ukončení  stavebních  prací  bude  pozemek  zatravněn  a  osázen  soliterními 

dřevinami.

c) biotechnická opatření

Nejsou požadována.

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

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

Stavba je navržena z klasických materiálů, které svým zabudováním do konstrukce 

negativně  neovlivní  životní  prostředí.  Po  ukončení  fyzické  životnosti  stavby budou 

veškeré materiály zrecyklovány a následně znovu použity. Stavba nebude produkovat 

žádné škodlivé a toxické látky. Vytápění RD bude teplovodní, topné médium plynový 

kotel  v  kombinaci  se  zásobníkem TUV.  Splaškové  vody budou  svedeny do  obecní 

jednotné kanalizace dle výkresů. Dům bude napojen na místní vodovod.

Objekt nebude zdrojem hluku.

Likvidace odpadu v průběhu výstavby:  Investor zajistí v průběhu stavby vyčistění 

příjezdové komunikace v případě, že dojde k jejímu znečištění. Odpad vytvořený během 

stavby bude roztříděn podle materiálu, recyklovatelné složky (papírové obaly, zlomky 

kusových  staviv,  sklo,  kovy)  budou  odvezeny  k recyklaci,  zbytek  (staveništní  rum, 

nevyužitá vytěžená zemina) odvezen a uložen na skládku

Likvidace domovního odpadu: Běžný domovní odpad bude skladován v nádobě na 

odpad (popelnici). Odvoz a likvidaci běžného komunálního odpadu zajistí společnost 

vykonávající tuto činnost v daném místě v současnosti. Speciální a nebezpečný odpad 

bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu a zlikvidován odbornou firmou.

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

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

Stavba je realizována na pozemku v zastavěné části obce určenému ke stavbě, v její 

lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř.
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v památkovém území.

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

Objekt navyžaduje stanovisko EIA.

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

podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází ochranném pásmu kulturní památky ani v památkové zóně.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Bez vlivu, objekt bude sloužit bydlení, nachází se v obytné zóně.

B.8 Zásady organizace výstavby

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

Voda pro výstavbu bude odebírána z nově vybudované přípojky.  El.energie bude 

zajištěna z nově vybudované přípojky NN.

b) odvodnění staveniště

Vyspádování  plochy  a  odvedení  vody  do  rygolů,  které  budou  ústit  do  dočasné 

retenční nádrže. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístupová cesta vede přímo z přiléhající komunikace – viz situace (složka č. 2) a je 

zpevněna  vyštěrkováním.  Voda  pro  výstavbu  bude  odebírána  z  nově  vybudované 

přípojky.  El.energie  bude  zajištěna  ze  staveništní  přípojky  NN,  z  provizorního 

staveništního rozvaděče.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění výstavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, stavební 

práce budou probíhat výhradně na pozemku stavebníka.

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

Nepožaduje se, na pozemku nejsou žádné vzrostlé stromy.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

1147 m2 / 0 m2

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

likvidace

S odpady vzniklými během realizace stavby a při jejím provozu, bude nakládáno

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který odpady rozděluje do 

skupin.  Dále  podle  vyhláška  383/2001  Sb.  o  podrobnostech  nakládání  s  odpady

a 381/2001 Sb. Katalog odpadů. Odpady se podle seznamu odpadů v průběhu výstavby 

budou třídit do kontejnerů a označených nádob a poté budou odvezeny k recyklaci nebo 

uložení na skládku v závislosti na druhu.

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

materiál charakteristika m3 (původní) m3 (nakypřená)
ornice ornice 286,75 321,16
zemina 

(z jámy)

poloskalní  hornina 

(ortorula)

395,7 443,18

zemina 

(z rýhy)

písčitá  hlína  úlomky 

ortoruly

29,06 32,54

Uložit na staveništi: 321,16m3 ornice

221,59m3 zeminy z jámy

10,85m3 zeminy z rýh

Odvézt: 0m3 ornice

221,59m3 zeminy z jámy

21,69m3 zeminy z rýh
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou u obytných 

staveb.  Odpadní  vody,  které  vznikají  při  provozu  sanitární  buňky,  budou  dočasnou 

kanalizací odváděny do místní jednotné kanalizace. Dále je nutné se zabývat možným 

únikem provozních  kapalin  ze  staveništní  mechanizace  a  vlivem hluku  (práce  bude 

omezena konkrétní denní hodinou) a prachu vznikajících při stavební činnosti.

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5)

řídí se dle:

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. (Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích

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

k)  úpravy  pro  bezbariérové  užívání  výstavbou  dotčených  staveb.  Údaje  o  splnění  

požadavků na bezbariérové řešení stavby: 

Jelikož  ze  strany  stavebníka  není  uplatněn  tento  požadavek,  není  tato  stavba 

navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Nejsou.

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nebude prováděna za provozu, není třeba stanovovat speciální podmínky pro 

provádění výstavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

vybetonování základových pasů, následuje technologická pauza 3 dny
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betonování základové desky, TP 14 dní 

zdění suterénu

betonování monolitické stropní konstrukce, TP 28 dní

zdění 1.NP

betonování monolitickén stropní konstrukce, TP 28 dní

zastřešení 1.NP

zdění 2.NP

zastřešení 2.NP
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko – satvební řešení
a) Technická zpráva

Architektonické řešení

Hlavní hmota rodinného domu je přibližně tvaru L, s rozměry cca 22,32 x 34,08 m, 

součástí je dvojgaráž. Rodinný dům má plochou střechu. 

Fasáda bude bílé barvy s béžovými obklady z přírodního kamene.

Součástí  zahrady  bude  terasa  s  nášlapnou  vrstvou  z  dřevených  prken

a  s  obdélníkovým  bazénem.  Terasa  bude  zčásti  zakrytá  přístřeškem  z  ocelové 

konstrukce s bezpečnostním sklem.

Výplně otvorů budou ze dřeva pískově žluté barvy.

Použité  architektonické  a  výrazové  prostředky  jsou  adekvátní  okolní  přírodě

a  nenarušují  ráz  okolí.  Nepředpokládá  se  zásadní  omezení  v souvislosti  s okolní 

zástavbou co se týče hmotového, architektonického pojetí  a  řešení ploch a povrchů. 

Povrchy  co  do  barvy  a  materiálu  jsou  použity  běžné  –  dřevěné  sloupky  a  trámy, 

probarvená hlazená omítka s obkladovými pásky. Objekt nebude svým provozem nijak 

narušovat životní prostředí. 

Dispoziční řešení

Dispozice domu je projektována dle požadavků stavebníka. Rodinný dům je navržen 

jako dvoupodlažní s přistavenou dvojgaráží a s částečným podsklepením. Zastřešení je 

tvořeno  jedloplášťovou  plochou  střechou  s  klasickým  uspořádáním  vrstev

a s nejmenším sklonem 2%, provedeno pomocí spádových klínů z Rockfall. Střecha nad 

1.NP bude navržena jako pochozí,  přístupná z dětského pokoje,  ložnice a koupelny. 

Objekt  je  členěn na dvě  samostatné  části  –  vlastní  RD a garáž spojená  se skladem 

zahradního náčiní.

Hlavní  vstup  do  domu  je  ze  severozápadní  strany  z  vjezdu  z  komunikace  přes 

zádveří do schodišťové haly, ze které je přístup do obývacího pokoje, na WC, do šatny, 
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do  jídelny  navazující  na  kuchyni  se  spížkou.  Z  jídelny  je  přes  chodbu  přístup  do 

relaxační místnosti s vířivkou, saunou a samostatnou koupelnou. Dále se v 1.NP nachází 

technická místnost s plynovým kotlem a ohřívačem vody. Na obytný prostor navazuje 

zimní zahrada s přístupem na terasu a pracovna, sloužící příležitostně jako pokoj pro 

hosty. Po schodišti z haly je přístupné 2.NP, kde se nachází 2 pokoje, koupelna s WC

a ložnice s šatnou a samostatnou koupelnou. Garáž je  propojena s RD a se skladem 

zahradního  náčiní,  pod  nímž  je  umístěn  vinný  sklípek,  přístupný  schodištěm z  této 

místnosti.  Z místnosti,  sloužící  pro uložení zahradních předmětů je přístup do zadní 

části zahrady.

Dispoziční  řešení  a  plochy  jednotlivých  místností  jsou  podrobně  uvedeny  ve 

výkresové části.

Stevební řešení

Všechny  pobytové  místnosti  jsou  přímo  prosvětlené  a  větratelné,  garáž  bude 

odvětrána dvěma otvory 150/250 s mřížkou, umístěnými ve fasádě.

Pro vodorovnou hydroizolaci podlah nad úrovní upraveného terénu a HI suterénu je 

navržena  izolace  z  modifikovaných  asfaltových  pásů  ELASTEK  40  SPECIAL 

MINERAL+  GLASTEK  40  SPECIAL  MINERAL.  U  suterénních  zdí  zajištěna 

přizdívkou z plných pálených cihel. Vodorovná a svislá HI bude napojena koutovými 

spoji.

Izolace  podlah  v  přízemí  je  tvořena  podlahovým  polystyrenem  XPS  130  mm, 

kladena ve dvou vrstvách 100 mm a 30 mm se vzájemným překrytím spár.

Zastřešení  je  tvořeno  jedloplášťovou plochou  střechou  s  klasickým uspořádáním 

vrstev  (ŽB deska  tloušťky 250mm,  parozábrana,  tepelná  izolace,  drenážní,  filtrační, 

stabilizační vrstva) – konkrétní materiály jsou popsány ve výkresech v příloze – složka 

č. 3, s nejmenším sklonem – 2% provedeno pomocí spádových klínů z Rockfall, vrchní 

vrstva  pochozí  střechy  bude  tvořena  stabilizační  vrstvou  z  kamenných  dlaždic  na 

rektifikačních podložkách a u střechy nad garáží a 2.NP bude tvořena stabilizační vrstva 

z bílých oblázků. 

Oplechování  atiky,  komínu  a  oken  bude  provedeno  z  PVC  foliového  plechu 

VIPLANYL, svody uvnitř dispozice budou z plastových trub se zvukovým útlumem – 

Geberit Silent-PP. Dešťová voda bude ze střechy svedena dovnitř dispozice, odtud do 
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retenční nádrže v předzahrádce a následně přípojkou do místní jednotné kanalizace, viz 

výkresová dokumentace, složka č. 2.

Výplně otvorů budou dřevěná eurookna a dveře,  pro vstupy na terasu v přízemí 

budou použity dřevěné zdvižně posuvné dveře HS Portál. Zasklené izolačním trojsklem. 

Vnitřní dveře jsou navrženy z masivu, barvy americký ořech, jako plné v obložkových 

zárubních, jsou osazeny klikovými soupravami z eloxovaného kovu. Dveře ve skladu 

zahradního náčiní budou vsazeny do ocelových zárubní.

Vchodové  domovní  dveře  jsou  dřevěné  s bezpečnostním  sklem  a  pětibodovým 

jištěním.

Součinitele  prostupu  tepla  U  [W/m2K] jednotlivých výplní  otvorů  jsou  spočteny

v příloze protokol k energetickému štítu obálky budovy, ve složce č.6.

Vnitřní  omítky jsou na zdivu dvouvrstvé,  tvořené jádrovou cementovou omítkou

a finální vápennou a cementovou omítkou hlazenou filcovými hladítky. Omítky budou 

opatřeny ztužujícími rohovými omítkovými ocelovými pozinkovanými profily.

V  místnostech 101, 107-114, 116-118, 202, 203 bude položena  keramická  dlažba, 

specifikace viz výpis skladeb. Ve všech ostatních místnostech budou položeny dřevěné 

podlahy,  s  vyjímkou  obývacího  pokoje  kolem  krbu,  kde  bude  položena  keramická 

dlažba – viz výkresová dokumentace, složka č. 2.

Fasáda bude z tenkovrstvé omítky Weber.pas silikát v bílém odstínu, s obkladem

z umělého kamene v pískově žluté barvě (bude upřesněno dle dodavatele). 

a) Výkresová část

viz příloha Složka č. 3.

a) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy výrobků, rozhodující detaily)

viz příloha Složka č. 3.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva

RD je  navržen z  konstrukčního systému POROTHERM. Obvodové nosné  stěny 

budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 44 EKO+. Vnitřní nosné zdivo 
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bude z keramických tvárnic POROTHERM 24 P+D a POROTHERM 30 P+D, vnitřní 

nenosné příčky z POROTHERM 11,5.

Objekt  je  založen  na  základových  pasech  z betonu  C20/25  v nezámrzných 

hloubkách.

Obvodové stěny suterénní části  budou z betonových tvárnic BTB 40/50/24 jsou  

tl. 50 cm, založené na betonových základových pasech z betonu C20/25 v šířkách dle 

výkresu  základů.  Na  základové  pasy  bude  provedena  betonová  deska  v tlouštce  

150 mm. 

Obvodové stěny nadzemní části jsou v tl. 440 mm a jsou ukončeny vodorovnými ŽB 

věnci výšky 250 mm.

Nadokenní  a  nadedveřní  překlady  jsou  z keramických  překladů  porotherm 

v příslušných délkách, překlad nad garáží bude Porotherm KP XL, nad prosklenou částí 

do  zahrady,  lemující  terasu,  bude  překlad  proveden  jako  železobenový  monolitický 

výšky 300 mm a šířky 230 mm, spojen se stropní konstrukcí.

Stropy  rodinného  domu  jsou  navrženy  jako  ŽB  monolitická  deska  tl.  250  mm 

vyztužená v obou směrech nebo pouze v jednom, viz výkresy tvarů stropní konstrukce 

ve výkresové příloze D.1.2.3, z betonu C20/25 a s výztuží B550B – doplněno statickým 

výpočtem.  Schodiště  je  navrženo  železobetonové  monolitické  obložené  dřevěným 

obkladem. 

Zastřešení  terasy  je  provedeno  z  ocelových  lakovaných  profilů  (viz  výpis 

klempířských a zámečnických prvků, složka č. 2) se skleněnými výplněmi ze skla ESG 

VSG 5.5.1.

Výkresová příloha viz Složka č. 4.

36



3 ZÁVĚR
Cílem  bakalářské  práce  bylo  vypracování  stavební  části  realizační  projektové 

dokumentace nadstandardního rodinného domu. Zadáním byly studie architektonického 

a  dispozičního  návrhu rodinného  domu,  které  jsem samostatně  zprcovala  v  zimním 

semestru čtvrtého ročníku.

Práce je splněna v celém rozsahu zadání a je s  tímto zadáním v souladu. Žádné 

zásadní  změny  oproti  prvotním  návrhům  nebyly  před  zahájením  práce  provedeny. 

Stavebně konstrukční  řešení  bylo zpracováváno současně s  posudky stavební  fyziky

a zprávou požárně bezpečnostního řešení, tudíž byly rovnou navrženy vhodné stavební 

materiály. 

Navržený objekt by měl splňovat požadavky na funkčnost a proveditelnost. Budova 

byla navržena s maximální snahou o energetické úspory. Výstupem práce je grafická

a textová část. Grafická část zahrnuje výkresy, vložené do složky č. 2, 3 4. Textová část 

ve  složkách  č.  1,  5,  6  obsahuje  seminární  práci,  výpočty  stavební  fyziky,  zprávu

a posouzení PBŘ, průvodní zprávu, souhrnnou technickou a technickou zprávu stavebně 

konstrukčního řešení.

Nadstandardnost rodinného domu spočívá ve vybavení saunou, vířivkou, bazénem 

na zahradě, součástí domu je dále letní kuchyně a vinný sklípek s posezením, plochy 

místností  v  rodinném domě jsou větší  než  je  současný standard  místností  obytných 

budov.
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