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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro novostavbu 

rodinného domu. Objekt je umístěn v obci Topolná v mírně svažitém terénu a je koncipován 

pro 4 člennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, s 

plochou střechou. Součástí domu je i garáž. Nad garáží je umístěna terasa a zelená střecha. 

Svislé konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových tvárnic, stropní konstrukce je monolitická 

z železobetonu. Dům je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETIC s izolační vrstvou 

z pěnového polystyrenu.  

  

Klíčová slova 

rodinný dům, plochá střecha, dvoupodlažní objekt, zelená střecha, vápenopískové zdivo, PVC 

hydroizolace, dřevohliníková okna  

  

  

  

Abstract 

The bachelor thesis deals with the elaboration of project documentation for a new family 

home. The building is located in the village Topolná in gently sloping terrain and is designed 

for a family of 4 members. House is designed as a freestanding, two-floored, with flat roof. 

The house has a garage. Above the garage there is a terrace and green roof. Vertical structures 

are bricked of lime-sand bricks, ceiling construction is monolithic reinforced concrete. The 

house is insulated contact system ETIC with an insulating layer of foamed polystyrene.  

  

Keywords 

detached house, flat roof, two-flored object, green roof, lime-sand bricks, PVC waterproofing, 

wood-aluminum windows  
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1. Úvod 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rodinného domu. Pro stavbu byl vybrán pozemek v katastrálním území obce 

Topolná. Pozemek je umístěn v lokalitě pro výstavbu nových rodinných domů. Práce se 

snaží navrhnout dům tak, aby svým architektonickým řešením nenarušoval okolní 

stávající zástavbu a do této zástavby vhodně zapadnul. Pro navržení domu se 

předpokládá využívání 4-5 člennou rodinnou, jelikož taková velikost rodiny je v dnešní 

době běžným standardem.  Při návrhu je snaha využívat normálně dostupné materiály, 

čímž je zajištěna hospodárnost a cenová dostupnost domu. Pro vypracování práce bude 

využito CAD systémů, které se běžně využívají ve stavební praxi, čímž je zajištěna 

vysoká grafická úroveň zpracování. Jednotlivé části práce jsou členěny v souladu s 

vyhláškou č. 62/2013 Sb. a obsahují výkresy, výpočty a zprávy dané touto vyhláškou. 

Při zpracování práce jsou respektovány všechny normy, zákony a vyhlášky platné 

v době vypracování.  
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2. Vlastní text práce 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 Identifikační údaje A.1

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rodinný dům v Topolné 

b) Místo stavby 

Topolná, katastrální území Topolná (okres Uherské Hradiště) [767778], 

parcelní číslo 1920/4 a 1920/5. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení:  Ing. Sklenařík Petr 

Adresa: č.p. 517, 68711 Topolná 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno a příjmení:  Pavel Tichý 

Adresa: Družstevní 4507, 76005 Zlín 

 

 Seznam vstupních podkladů A.2

Výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy k.ú. Topolná, 

výškopisné a polohopisné zaměření pozemku, poloha vedení stávajících inženýrských 

sítí, studie rodinného domu v Topolné 

 Údaje o území A.3

a) Rozsah řešeného území 
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Rodinný dům je projektován na parcele 1920/4 a 1920/5 v obci Topolná. 

Pozemek se nachází v zastavitelném území obce navrženém platným územním plánem. 

Na pozemku se v současné době nenachází žádná stavba. Pozemek je ve vlastnictví 

stavebníka.  

V blízkosti pozemku jsou vedeny všechny potřebné sítě (jednotná kanalizace, 

vodovod, NTL plyn, elektřina). Podél severní strany pozemku je vedena místní 

komunikace.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nenachází v památkové zóně ani v záplavovém území. Pozemek je 

součástí zemědělského půdního fondu.  

c) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek pro výstavbu je mírně svažitý, s dostatečnou vsakovací schopností 

zeminy. Parcely jsou napojeny ze severní strany na zpevněnou místní komunikaci 

s asfaltovým povrchem. Komunikace je odvodněna do kanalizační sítě obce. Z důvodu 

existence pouze jednotné kanalizační stoky, je upřednostňované odvádět dešťovou vodu 

ze střech a zpevněných ploch do retenční nádrže s vyústěním do vsaku, případně 

dešťovou vodu uchovávat pro použití na zahradní účely v zásobníku na dešťovou vodu. 

Součástí zásobníku musí být přepad s vyústěním do vsaku.  

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

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

Navržená projektová dokumentace je v souladu s platným územním plánem 

obce Topolná. Pozemek se nachází v zastavitelném území obce. Lokalita pozemku 

označena jako lokalita pro bydlení individuální s hlavním využitím pro individuální 

bydlení v rodinných domech. 

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 

Územní rozhodnutí nebylo vydáno. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Pozemek pro stavbu je v platném územním plánu 

obce Topolná umístěn v zastavitelném území obce s využitím pro bydlení individuální.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky všech dotčených orgánů. Požadavky 

jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V souvislosti s výstavbou nejsou zapotřebí žádné další investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

1920/33 Čechmánek Jakub, č.p. 118, 68711 Topolná  

1920/9 SJM Formáček Bohumír Ing. a Formáčková Zdislava Ing., č.p. 439, 

68711 Topolná 

3232/3 Obec Topolná, č.p. 420, 68711 Topolná 

4413 Čechmánek Jakub, č.p. 118, 68711 Topolná  

4414 Sladký Ludvík MVDr., Stará Cihelna 1407, Mařatice, 68605 

Uherské Hradiště  

4415 TOPAGRA, spol. s r.o., č.p. 164, 68711 Topolná  

 

 Údaje o stavbě A.4

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavba 

Nová stavba. 

b) Účel užívání stavby 

Rodinný dům určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné rodiny.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
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Stavba je navrhována jako trvalý stavební objekt. Předpokládaná doba 

životnosti je minimálně 75 let.  

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nespadá do žádného způsobu ochrany.  

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a 

dle dalších současně platných technických norem a předpisů.  

Stavba není požadována pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není tedy řešena jako bezbariérová.  

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

jiných právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky všech dotčených orgánů. Požadavky 

jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba neobsahuje žádné výjimky ani úlevová řešení 

h) navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku: 1025 m
2
 

Zastavěná plocha: 141,17 m
2
 

Procento zastavění: 13,77 % 

Obestavěný prostor: 929 m
3
 

Užitná plocha: 204 m
2
 

Počet bytových jednotek: 1 

Počet uživatelů: 4 

Počet parkovacích stání: 1  

i) základní bilance stavby 

Není součástí projektu. 

j) základní předpoklady výstavby 

Předpokládaná doba výstavby je 13 měsíců.  
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Datum zahájení výstavby:  červenec 2014 

Datum dokončení výstavby:  srpen 2015 

 

Dílčí termíny výstavby: 

Spodní stavba 7/2014 – 8/2014 

Vrchní stavba: 8/2014 – 12/2014 

Dokončení vnitřních prostor 1/2015 – 6/2015 

Terénní úpravy, dokončení 6/2015 – 8/2015 

k) orientační náklady stavby 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou 

jednotku stanoveného pro rok 2014. 

Cena za 1 m
3
 obestavěného prostoru: 5070 Kč/m

3
 

Očekávané náklady na výstavbu: 4 710 000 Kč 

 

 Členění stavby na objekty a technická a technologická A.5

zařízení 

SO 01 – Rodinná dům 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Terénní úpravy 

SO 04 – Přípojka kanalizace 

SO 05 – Přípojka vodovodu 

SO 06 – Přípojka nízkotlakého plynu 

SO 07 – Přípojka elektřiny 

SO 08 – Dešťová kanalizace 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 Popis území stavby B.1

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území leží v katastrálním území obce Topolná [767778]. Lokalita se 

nachází v zastavitelném území územního plánu. Stavební pozemek je tvořen ze dvou 

parcel 1920/4 a 1920/5. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 

Pozemek je mírně svažitý. Dosavadní využití pozemku jako louka. Podél 

severní strany sousedí pozemek s místní komunikací obce.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Radonovým průzkumem bylo stanoveno nízké radonové riziko. 

Z hydrogeologického průzkumu byla zjištěna hlinito-písčitá zemina (F3), konzistence 

tuhá, výpočtová únosnost zeminy Rdt = 175 kPa. Hladina podzemní vody neohrožuje 

výstavbu a nemá na ni žádný vliv.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na stavební pozemek nezasahují žádné stávající ochranné a bezpečnostní 

pásma.  

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

V k.ú. obce Topolná se nenachází žádné poddolované území. Záplavové území 

obce se nachází mimo pozemek pro výstavbu.  

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

odtokové poměry v území 

Při výstavbě budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti dle 

ČSN 734301 Obytné budovy. Minimální vzdálenost od sousedních pozemků je zde 

stanovena na 2 m od hranice pozemku. Na sousedních pozemcích se nenachází žádná 

zástavba, která by byla ohrožena výstavbou rodinného domu.  

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala životní prostředí uvolňováním 

nebezpečných látek a aby nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší, povrchových 

a podzemních vod a půdy. 
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Vlivem stavby nedojde k výrazné změně odtokových poměrů v území.  

Dešťová voda ze střešních konstrukcí a zpevněných ploch bude zachycována 

v zásobníku na dešťovou vodu. Součástí zásobníku bude bezpečnostní přepad 

s vyústěním do vsaku.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na staveništi není nutné provést žádné asanace. Nenachází se zde žádné 

stávající objekty a nejsou tedy nutné žádné demolice. Před zahájením výstavby dojde 

k odstranění keřů a drobných vzrostlých stromků v severní části pozemku bránících 

výstavbě. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Nejsou stanoveny žádné maximální zábory.  

h) Územně technické podmínky 

Objekt je možné napojit na místní komunikaci vedoucí podél severní strany 

pozemku.  Podél komunikace jsou vedeny podzemní sítě vodovodu, nízkotlakého 

plynovodu, elektrické sítě nízkého napětí a nadzemní vedení sítě nízkého napětí. 

Nadzemní vedení je ukončeno na sousedním západním pozemku. Pod komunikací je 

vedena jednotná kanalizační stoka.  

Na všechny zmíněné stávající inženýrské sítě je umožněno napojení nových sítí 

k objektu.  

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

S výstavbou nejsou spojeny žádné věcné a časové vazby. Nejsou žádné další 

investice. 

 

 Celkový popis stavby B.2

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům s garáží. Předpokládá se 

trvalé užívání 4–5 člennou rodinou. Objekt je tvořen 7 obytnými místnostmi (obývací 

pokoj, kuchyně + jídelna, pokoj pro hosty, ložnice, 2× dětský pokoj, pracovna) 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s garáží. Půdorysný tvar objektu je 

členitý, složen ze dvou na sebe navazujících obdélníků. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní s plochou střechou, část objektu vyhrazená pro garáž je navržena pouze 

jako jednopodlažní.  

Objekt je umístěn v severní části pozemku. Jsou dodrženy minimální 

odstupové vzdálenosti od okolních pozemků.  

Objekt svým výškovým a půdorysnám řešením navazuje na okolní zástavbu 

rodinných domů. 

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

řešení 

Rodinný dům je dvoupodlažní, s jednoplášťovou střechou. Garáž je vystavena 

jako jednopodlažní a prostor nad ní je z části využit jako terasa.  Střešní svody pro 

dešťovou vodu jsou umístěny uvnitř dispozice. Objekt je navržen jako zděná stavba 

z vápenopískových tvárnic SENDWIX vyráběné firmou KM Beta. Stropní konstrukce 

je navržena jako železobetonová monolitická deska, základy betonové základové pasy. 

Okna a dveře jsou dřevohliníková. Okolo objektu je proveden okapový chodník 

z kačírku. Zpevněné plochy jsou vytvořeny z betonové dlažby.  

Barevně je od sebe rozlišena hlavní část objektu a prostoru garáže. Fasádní 

omítka na hlavním objektu je v barvě červené. V části domu s garáží je venkovní 

omítka v barvě šedé. Sokl je barevně sjednocen s garáží a bude tedy také proveden 

v barvě šedé. Okna a dveře na fasádě jsou v odstínu okenní šedé (RAL 7040).  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Z hlavního vstupu je přístup do zádveří. Na místnost dále navazuje garáž, šatna 

a chodba, která spojuje veškeré ostatní místnosti v 1NP (technická místnost, 

koupelna + WC, pokoj pro hosty, kuchyně + jídelna, obývací pokoj). Kuchyně a 

obývací pokoj jsou navzájem propojeny otvorem ve zdi. Součástí chodby je schodiště 

spojující 1NP a 2NP. Ve 2 NP je schodiště opět součástí chodby. Z chodby je přístup do 
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2 dětských pokojů, ložnice, koupelny, WC a pracovny. Pro potřeby ložnice je v její 

blízkosti samostatná šatna. Z pracovny je přístup na terasu. 

Svislé konstrukce (obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo, příčky) jsou 

provedeny zděním z vápenopískových tvárnic SENDWIX na tenkovrstvou maltu. 

Stropní konstrukce jsou provedeny jako železobetonové monolitické, betonáž na stavbě 

z betonu C 20/25 a vyztužování výztuží B500B. Základová konstrukce monolitická 

provedena betonáží z betonu C 20/25. Zateplení budovy provedeno kontaktním 

zateplovacím systémem ETIC s izolační vrstvou z EPS. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba není navržena jako bezbariérová.  

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena ze zdravotně nezávadných, certifikovaných materiálů, tak 

aby bylo užívání stavby bezpečné. Při užívání objektu je nutné udržovat všechny 

konstrukce domu v dobrém stavu, aby nedošlo k poškození objektu.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Rodinný objekt je navržen jako zděná stavba z vápenopískových tvárnic. 

Založení objektu je na základových pasech. 

 Centrální část domu je navržena jako dvoupodlažní. Tato část objektu bude 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETIC s izolační vrstvou z EPS. Část 

domu s garáží je navržena jako jednopodlažní. Střešní konstrukce nad touto částí je 

částečně využita jako terasa. Objekt je zastřešen pomocí jednoplášťových střešních 

konstrukcí.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Rodinný dům je navržen jako zděná stavba s kontaktním zateplením, 

dvoupodlažní, s plochou střechou.  
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Založení objektu na základových pasech z prostého betonu, na které navazuje 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí.  Jako hydroizolace proti 

zemní vlhkosti jsou navrženy asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu. 

Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SENDWIX.  

Obvodové zdivo z várnic 8DF–LD tl. 240 mm. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic 6DF–LD 

tl. 175 mm. Příčky jsou z tvárnic 4DF–LD tl. 115 mm. Obvodové zdivo je zatepleno 

kontaktním zateplovacím systémem ETIC s izolační vrstvou z pěnového 

polystyrenu Isover GreyWall tl. 150 mm.  Stropní konstrukce železobetonový 

monolitická deska z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B500B. 

Zastřešení objektu jednoplášťovou plochou střechou. Spádová vrstva 

z pěnového polystyrenu. Hydroizolace střechy PVC hydroizolací Fatrafol.  

Podrobnější popis materiálového řešení objektu je zpracován v samostatné 

technické zprávě. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby odolával po celou dobu své životnosti vystavenému 

působení zatížení a nedošlo k nežádoucímu porušení celé stavby nebo její části. 

Všechny konstrukce jsou navrženy z běžně používaných materiálů. Při 

výstavbě budou použity materiály předepsané projektovou dokumentací. Při změně 

materiálu je nutné použít materiál stejných nebo lepších vlastností, než je materiál 

předepsaný. Případné změny od projektové dokumentace je nutné konzultovat 

s projektantem.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

Dům bude vytápěn pomocí klasické otopné soustavy s radiátory. Ohřev otopné 

vody pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti. Teplá voda ve 

vodovodu je zajištěna zásobníkem na teplou vodu s elektrickým ohřevem. Zásobník je 

také umístěn v technické místnosti. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není součástí projektu. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, zabývajících se požární 

bezpečností staveb. Stavba splňuje požadavky na zachování nosnosti a stability 

konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně ve stavbě, omezení šíření 

požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění bezpečného 

zásahu jednotek požární ochrany.  

Objekt je tvořen jedním požárním úsekem. Součástí požárního úseku je i garáž. 

Požární úsek je dle ČSN 730833 zatříděn do II. SPB. Navržené konstrukce v objektu 

vyhovují požadavků na požární odolnost konstrukcí dle ČSN 730802. 

Byl stanoven požárně nebezpečný prostor objektu. V požárně nebezpečném 

prostotu objektu se nenachází žádné stávající objekty. Požárně nebezpečný prostor 

nezasahuje na sousední pozemky.  

Podrobný popis požárně bezpečnostního řešení objektu je součástí samostatné 

technické zprávy, která je obsažena ve složce č. 5 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami zabývající se úsporou 

energií a tepelnou ochranou budov. Splňuje požadavky platného znění normy ČSN 

730540-2 Tepelná ochrana budov, zákona 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií 

a vyhlášky č. 78/2006 Sb. o energetické náročnosti budov.  

Podrobné řešení technického hodnocení budovy je součástí samostatné přílohy, 

která je obsažena ve složce č. 6 – Stavební fyzika. 

b) Energetická náročnost stavby 

Hodnocení energetické náročnosti objektu není součástí projektu. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Posouzení využitelnosti alternativních zdrojů energií není součástí projektu.  

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

komunální prostředí 
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Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

Větrání objektu je navrženo jako přirozené okny popřípadě dveřmi. Odtah par 

v kuchyni je digestoří s axiálním ventilátorem přivedeným do větracího potrubí, které je 

vyústěno nad rovinu střechu.  

Větrání garáže je navrženo přirozené, pomocí 2 větracích otvorů z PVC 

DN 125 mm (přívod + odvod). Větrací otvory budou opatřeny uz0avíratelnými krycími 

mřížkami.  

Výstavbou objektu nedojde k žádnému nežádoucímu zastínění okolních 

objektů, ani k zastínění obytných místností řešeného domu okolními objekty.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební pozemek je charakterizován nízkým radonovým indexem. Jako 

opatření proti tomuto riziku postačí opatřit všechny konstrukce v přímém kontaktu se 

zeminou hydroizolací, která plní současně ochranu proti zemní vlhkosti a radonovou 

ochranu.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy nebyly zjištěny.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby nedochází k žádné technické seizmicitě.  

d) Ochrana před hlukem 

Rodinný dům je tvořen jednou bytovou jednotkou, na kterou nejsou z hlediska 

normy ČSN 730532 kladeny požadavky na konstrukce vzájemně oddělující obytné 

místnosti. Dále je stanoven požadavek na zvukovou izolaci obvodových plášťů.   

Vzhledem k charakteru objektu a jeho konstrukčnímu systému je zajištěna 

dostatečná vzduchová neprůzvučnost konstrukcí. Pro omezení šíření kročejového hluku 

v objektu jsou podlahy v 2NP navrženy jako plovoucí. Pro zabezpečení řádné funkce 

plovoucích podlah je nutné oddělit zvukovou izolaci podlah od anhydritového potěru 

PE fólií. Tím bude zabráněno průniku vlhkosti do zvukově izolační podložky, čímž 

bude zamezeno jejímu akustickému znehodnocení. Roznášecí vrstva podlah musí být 
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řádně oddělena zvukově izolační podložkou jak od stropní konstrukce, tak od okolních 

stěn. K tomu bude využito pásku z mirelonu v tl. 10 mm.  

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území a protipovodňová opatření tedy 

nejsou nutná.  

 Připojení na technickou infrastrukturu B.3

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pro přivedení elektrické energie bude na pozemku stavebníka vybudován 

sloup, na který bude přivedeno nadzemní vedení končící na sousedním pozemku. 

V blízkosti sloupu bude umístěna přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem, 

odkud bude přiveden kabel do vnitřního rozvaděče domu.  

Napojení na vodovod pomocí vodoměrné sestavy umístěné ve vodoměrné 

šachtě na pozemku stavebníka.  

Napojení na plynovod pomocí T-kusu umístěného na stávající plynovodní 

vedení. Přípojka plynu misí vyústit v nadzemní přípojkové skříni, ve které bude umístěn 

hlavní uzávěr plynu společně s plynoměrem.  

Napojení na kanalizaci přípojky napojené na stávající síť jednotné kanalizace. 

Přípojka bude vedena z revizní šachty umístěné na pozemku stavebníka, do které budou 

přivedeny všechny splaškové vody objektu. 

Dešťové voda bude zachycována v plastovém zásobníku Columbus firmy 

Glinwed  o objemu 6,5 m
3
 na pozemku stavebníka. Bezpečnostní přepad zásobníku 

bude vyústěn do vsakovacích klecí. Zásobník bude vybaven čerpadlem pro využití vody 

pro zahradní účely.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jednotlivé přípojky, jejich připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky jsou 

zpracovány v samostatné projektové dokumentaci zpracované projektantem TZB, která 

není součástí tohoto projektu.  

 Dopravní řešení B.4



23 

 

 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt bude napojen na stávající místní komunikaci obce, která je vedena 

podél severní hranice stavebního pozemku. K napojení dojde pomocí zpevněné 

příjezdové plochy tvořené betonovou dlažbou. Přístupová komunikace bude vytvořena 

ve spádu 6 %. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen podél své severní hranice na dopravní infrastrukturu obce. 

Jedná se o místní komunikaci se zpevněným povrchem z asfaltu. Tato komunikace je 

napojena na hlavní dopravní tepnu procházející obcí – silnice 49724.  

c) Doprava v klidu 

Součástí rodinného domu je garáž pro jedno vozidlo. Další možností stání je 

zpevněná komunikace před garáží.  

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí pozemku se nevyskytují žádné pěší ani cyklistické stezky. Při výstavbě 

nedojde ke zbudování žádných nových stezek.  

 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.5

a) Terénní úpravy 

Před započetím výstavby objektu bude provedeno sejmutí ornice 

v tloušťce 100 mm. Po ukončení výstavby bude ornice použita k finální úpravě terénu 

do požadovaného spádu. Okolo celého objektu bude proveden okapový chodník. Na 

východní straně objektu bude vybudována opěrná zídka z betonových tvarovek BEST. 

Tím dojde k zachycení většího výškového rozdílu mezi stávající úrovní terénu a úrovní 

terasy. Podél východní strany bude dále vybudován odtokový žlab pro odvedení 

dešťové vody stékající po svahu nad objektem.   

Na základě uvážení stavebníka dojde na pozemku k výsadbě nových stromů a 

keřů. 

b) Použité vegetační prvky 
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Na pozemku budou vysázeny nové stromy a keře. Druh dřeviny a jejich počet 

bude stanoven na základě požadavků stavebníka.  

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navržena žádná biotechnická opatření.  

 

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

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

Druhy práce a použitá technologie nemají vliv na zhoršování životního 

prostředí. Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým 

požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. Z účelu objektu vyplívá, že stavba 

nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem a prachem. Nebude ohrožena 

bezpečnost obyvatel v okolí objektu.  

Při výstavbě objektu a jeho provozu musí být dodrženy všechny platné právní 

předpisy z oblasti ochrany životního prostředí.  

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 nemá nepříznivý vliv na okolní přírodu a krajinu. Vlivem výstavby 

nedojde k narušení ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek není součástí soustavy chráněných území Natura 2000. Stavba nemá 

žádný vliv na soustavu těchto chráněných území.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Nejsou vydána žádná stanoviska EIA týkající se pozemku pro výstavbu. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
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 Ochrana obyvatelstva B.7

Stavba rodinného domu je navržena v souladu s podmínkami územního plánu 

obce. Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatel. 

 Zásady organizace výstavby B.8

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

Stanovení potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot není součástí 

projektu. Zajištění potřebných hmot (voda, elektřina) bude pomocí vyhotovení části 

nových přípojek objektu před započetím výstavby.  

b) Odvodnění staveniště 

Pozemek je v mírně svažitém terénu. Při výkopu pro základové konstrukce 

nebude dosaženo úrovně spodní vody. Při zvýšeném množství srážek dojde v dostatečné 

míře k vsáknutí vody do zeminy na okolních pozemcích. Z uvedených důvodů není 

nutné zřizovat speciální opatření pro odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci vedenou podél 

severní hranice pozemku. Vnitro staveništní komunikace musí být zpevněné, provedené 

položením betonových panelů.  

Staveništní přípojky budou zajištěny zhotovením části trvalých přípojek 

objektu.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Veškeré práce je potřeba provádět tak, aby nebyla narušena práva obyvatel 

okolních domů a majitelů okolních pozemků a aby nebyl omezen provoz na veřejných 

komunikacích.  

Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru vyhověla požadavkům stanoveným nařízením vlády 

č. 142/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební 

práce budou probíhat maximálně v časovém úseku dne od 7 do 21 hodin.  
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Vozidla vyjíždějící ze stavby před výjezdem ze staveniště řádně očištěna 

takovým způsobem, že nedojde ke znečištění komunikace a zvýšené prašnosti v okolí 

stavby. Prašnost v okolí bude nadále omezena zpevněním vnitro staveništních 

komunikací.  

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

kácení dřevin 

Na pozemku nejsou žádné stávající objekty, nejsou tedy požadovány žádné 

demolice. Není potřeba provádět žádné asanace. Pro potřeby výstavby dojde 

k odstranění keřů a nízkých vzrostlých stromů bránících či překážejících výstavbě.  

Během výstavby bude staveniště oploceno a opatřeno uzamykatelným 

vjezdem, čímž bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

f) Maximální zábory pro staveniště 

Pro prostor staveniště bude v maximální míře využito pozemku stavebníka. 

V případě nutnosti využití i okolních pozemků, na kterých se nenachází žádná zástavba, 

je nutné tuto skutečnost náležitě dohodnout s mailem pozemku. Bez jejich souhlasu 

nemůže být využito okolních pozemků pro účely staveniště. 

Při výstavbě by nemělo dojít k záboru veřejné komunikace. Pokud si však 

některá situace vyžádá provedení takového opatření, je nutné provést zábor pouze na 

nezbytně dlouhou dobu. Z důvodu nízkého provozu na místní komunikaci by takové 

řešení nemělo výrazným způsobem ovlivnit plynulost provozu na komunikaci. Při 

využití komunikace nesmí dojít k jejímu poškození.  

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

jejich likvidace 

Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 

prostředí. Budou dodrženy základní hygienické podmínky. Směsný odpad se bude 

shromažďovat do přistavených košů, které budou následně vysypávány do kontejnerů, 

jejichž obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. 

K navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i nárůstu prachu a zplodin. Bude 

dodržován noční klid.  

S veškerými odpady vzniklými v průběhu výstavby bude nakládáno s platnými 

právními předpisy, zejména: 
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- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

 

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat a třídit podle druhů a kategorií a zajistit 

jejich likvidaci oprávněnou osobou. Původce odpadu je povinen vést evidenci odpadů. 

 

Předpokládané odpady vzniklé při výstavbě: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

 17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 01 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 04 Zemina a kamení 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Sejmutá ornice a zemina z výkopu rýh pro základy bude skladována na 

staveništi. Po ukončení výstavby bude zemina využita pro provedení terénních úprav. 

Zemina smí být během výstavby skladována na hromadě s maximální výškou 1,5 m. Je 

důležité důsledně oddělit od sebe skládku ornice a skládku zeminy, aby nedošlo 

k nežádoucímu znehodnocení ornice.  
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Přebytečná zemina, která zůstane po provedení terénních úprav, bude odvezena 

na skládku.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zvýšená prašnost při výstavbě bude eliminována zpevněním vnitro 

staveništních komunikací a důsledným dočišťováním dopravních prostředků před 

výjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby splňovali podmínky zákona 361/200 Sb. 

O provozu na pozemní komunikaci.  

Stroje používané na stavbě musí být v dobrém technickém stavu. Při používání 

strojů musí být zamezeno úniku olejů a ropných do půdy a podzemních vod.  

Odpady vznikající při výstavbě je nutné likvidovat v souladu s právními 

předpisy.  

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Při provádění stavby musí být striktně dodržovány ustanovení v nařízení 

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

zdraví při práci na staveništi.   

Zodpovědnost za pracovníky nese zadavatel, zhotovitel, popřípadě stavební 

dozor. Ti jsou povinni zabezpečit pracovníkům takové podmínky, aby nedošlo 

k žádnému pracovnímu úrazu.  

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni, Mají povinnost používat osobní 

ochranné pomůcky, které jim zajišťuje zaměstnavatel.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba se nachází pouze na soukromém pozemku stavebníka. Výstavba 

rodinného domu neovlivní možnost bezbariérového užívání okolních staveb. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště bude z ulice přístupné po betonových panelech. Těžká mechanizace 

bude operovat pouze na pozemku stavebníka. Vlivem výstavby není nutné měnit 
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dopravní značení v okolí stavby. Z důvodu umístění stavby v okrajové části obce se 

nepředpokládá žádné omezení plynulosti provozu na místní komunikaci.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Grafitová izolace použitá pro zateplení fasády se  liší od tradičních bílých EPS 

fasádních desek technologickým postupem montáže. Hlavním rozdílem mezi bílými a 

šedými EPS deskami je skutečnost, že u bílých desek je cca 90% slunečního záření 

odraženo a 10% pohlceno, u šedých desek je to obráceně. Z tohoto důvodů se desky 

nezpracovávají ani neskladují na přímém slunci. 

Při aplikaci na přímém slunci může z důvodu zvýšené teplotní dilatace 

docházet ke vzniku mezírek. Jako vhodné opatření se doporučuje používání ochranných 

sítí. Při nevhodném skladování na přímém slunci mohou vzniknout pod fólií velmi 

vysoké teploty s možností až poškození izolačních desek. Jako vhodné se považuje 

skladování např. pod přístřeškem. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 13 měsíců.  

Datum zahájení výstavby:  červenec 2014 

Datum dokončení výstavby:  srpen 2015 

 

Dílčí termíny výstavby: 

Spodní stavba 7/2014 – 8/2014 

Vrchní stavba: 8/2014 – 12/2014 

Dokončení vnitřních prostor 1/2015 – 6/2015 

Terénní úpravy, dokončení 6/2015 – 8/2015 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Předmětem technické zprávy je rodinný dům určený pro trvalé bydlení 

čtyřčlenné rodiny. Jiné funkční využití objektu než bydlení se nepředpokládá.  

 

Zastavěná plocha objektu: 141,17 m
2
 

Obestavěný prostor: 929 m
3
 

Užitná plocha: 204 m
2
 

Počet bytových jednotek: 1 

Počet uživatelů: 4 

Počet parkovacích stání: 1 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Architektonické řešení objektu vychází z požadavků investora a obce a snaží se 

respektovat způsob zástavby okolních objektů. Objekt je členitý, složen ze dvou 

vzájemně spojených objektů obdélníkového půdorysu. Hlavní část domu je navržena 

jako dvoupodlažní. Část domu s garáží je navržena jako jednopodlažní, střešní prostor 

nad touto částí je pak částečně využit jako terasa. Střešní konstrukce jsou vytvořeny 

jednoplášťovou plochou střechou, odvodnění střech uvnitř objektu.  

Povrchová vrstva na fasádě je tvořena tenkovrstvou akrylátovou omítkou. 

Barevně je objekt členěn do několika částí. Hlavní objekt je laděn do červené barvy, 

část objektu s garáží je zbarvena do šeda stejně jako sokly. Dřevohliníková okna a dveře 

jsou z venkovní strany navrženy v barvě okenní šedé. Opěrné zídky z betonových 

tvárnic budou v barvě červené.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, na které navazuje 

podkladní betonová deska tl. 150 mm vyztužena kari sítí.  Jako hydroizolace proti 

zemní vlhkosti jsou navrženy asfaltové pásy z SBS modifikovaného asfaltu. 
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Svislé konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SENDWIX.  

Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETIC s izolační 

vrstvou z pěnového polystyrenu Isover GreyWall tl. 150 mm.  Stropní konstrukce 

železobetonový monolitická deska z betonu C20/25 vyztuženého ocelí B500B. 

Podrobný popis konstrukcí viz část Konstrukční a stavebně technické řešení stavby této 

technické zprávy.  

Stavba není určena k užívání osobami se sníženou schopností pohybu a 

orientace a není tedy navržena jako bezbariérová.  

 

Dispoziční řešení – 1NP 

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA 

101 ZÁDVEŘÍ 6,8 

102 GARÁŽ 26,33 

103 ŠATNA 1,69 

104 CHODBA 18,82 

105 OBÝVACÍ POKOJ 20,14 

106 KUCHYŇ+JÍDELNA 15,16 

107 POKOJ 13,58 

108 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,78 

109 KOUPELNA 6,82 

   

Dispoziční řešení – 2NP 

ČÍSLO NÁZEV PLOCHA 

201 KOUPELNA 7,78 

202 WC 2,14 

203 PRACOVNA 8,75 

204 CHODBA 19,15 

205 POKOJ 15,52 

206 POKOJ 15,75 

207 LOŽNICE 17,55 

208 ŠATNA 2,24 

209 TERASA 11,25 

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Z hlavního vstupu je přístup do zádveří. Na místnost dále navazuje garáž, šatna 

a chodba, která spojuje veškeré ostatní místnosti v 1NP (technická místnost, 
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koupelna + WC, pokoj pro hosty, kuchyně + jídelna, obývací pokoj). Kuchyně a 

obývací pokoj jsou navzájem propojeny otvorem ve zdi. Součástí chodby je schodiště 

spojující 1NP a 2NP. Ve 2 NP je schodiště opět součástí chodby. Z chodby je přístup do 

2 dětských pokojů, ložnice, koupelny, WC a pracovny. Pro potřeby ložnice je v její 

blízkosti samostatná šatna. Z pracovny je přístup na terasu. 

Stavba bude vyrobena jako zděná konstrukce ze systému Sendwix. Základy a 

stropní konstrukce budou provedeny jako betonové a železobetonové konstrukce.  

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 

a) Bourací práce 

Na pozemku pro výstavbu se nevyskytují žádné stávající objekty. Bourací 

práce tedy nejsou vyžadovány. 

b) Vytyčení stavby 

Před zahájením zemních prací bude objekt rodinného domu vytyčen lavičkami. 

Také se zřetelně označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

Vytyčení stavby bude provedeno podle souřadnic systému JTSK.  

c) Výkopy 

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tloušťce 100 mm. Ornice bude 

uložena na skládku umístěnou v jižní části pozemku tak, aby nebránila žádným pracím 

v průběhu celé výstavby. Po skončení výstavby bude ornice použita pro terénní úpravy.  

Výkopové práce dále zahrnují výkop stavební jámy, rýh pro základy a výkopy 

pro přípojky inženýrských sítí. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 

vyspádovány směrem od objektu. Přebytečná zemina z výkopů bude uskladněna na 

skládce zeminy umístěné na pozemku investora.  

Do výkopů základů je nutné v co nejkratší době po ukončení prací provést 

betonáž základových pasů, aby bylo zamezeno případnému promáčení základové spáry. 

V průběhu výkopových prací bude třeba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy.  

 

d) Základy 
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Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové monolitické základové 

pasy z betonu C20/25. Pod obvodovými konstrukcemi je navržen základ šířky 600 mm, 

výška základu 500 mm. Základová spára je v nezámrzné hloubce v úrovni -1,300 m. 

Nad základovým pasem budou provedeny krčky ze ztraceného bednění. Jako ztracené 

bednění budou použity betonové tvárnice BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 šířky 300 

mm. Pod vnitřní nosnou stěnou je navržen základ šířky 700 mm, výška základu 500 

mm. Základová spáry v úrovni -0,800 m. Při betonáži je nutné dát pozor na dostatečné 

propojení základů s odlišnou hloubkou základové spáry.  

 Nad základovou konstrukcí bude provedena podkladní betonová deska 

v tloušťce 150 mm. Deska bude provedena z betonu C 20/25. V celé ploše bude 

vyztužena kari sítí ϕ 6 mm s oky 150×150 mm.  

Při betonáži základů je nutné provést koordinaci s ostatními profesemi, 

zejména TZB, a vynechat otvory pro vedení inženýrských sítí.  

Základové pasy je nutné vybetonovat v co nejkratší době po zhotovení výkopů. 

Betonáž se nesmí provádět na podmáčenou základovou spáru.  

e) Obvodové zdivo 

Veškeré zděné svislé zděné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových 

tvárnic systému SENDWIX od firmy KM Beta. Pro obvodové konstrukce byly zvoleny 

tvárnice SENDWIX 8DF-LD, rozměry 240×248×248 mm. Pevnost tvárnic v tlaku 

15 MPa. Pro atikové zdivo po obvodu střešní konstrukce jsou navrženy tvárnice 

SENDWIX 6DF-LD, rozměry 175×248×248 mm, pevnost v tlaku 15 MPa.  

Tvárnice budou vyzděny na cementovou vysokopevnostní lepící maltu pro 

tenkovrstvé zdění Lepidlo SX, vyráběné firmou KM Beta. Malta je určena výhradně pro 

zdění vápenopískových tvárnic. Při zdění je nutné dodržovat technologický postup 

výrobce.  

Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktní zateplovacím systémem ETIC. 

Popis tohoto zateplení je detailněji popsán v kapitole zabývající se tepelnou izolací.  

f) Vnitřní nosné zdivo 

Pro vnitřní nosné zdivo jsou navrženy tvárnice SENDWIX 6DF-LD, rozměry 

175×248×248 mm, pevnost v tlaku 15 MPa. Tvárnice budou vyzděny na cementovou 

vysokopevnostní lepící maltu pro tenkovrstvé zdění Lepidlo SX, vyráběné firmou 
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KM Beta. Malta je určena výhradně pro zdění vápenopískových tvárnic. Při zdění je 

nutné dodržovat technologický postup výrobce.  

g) Příčky 

Pro příčky jsou navrženy tvárnice SENDWIX 4DF-LD, rozměry 

115×248×248 mm, pevnost v tlaku 20 MPa. Tvárnice budou vyzděny na cementovou 

vysokopevnostní lepící maltu pro tenkovrstvé zdění Lepidlo SX, vyráběné firmou 

KM Beta. Malta je určena výhradně pro zdění vápenopískových tvárnic. Při zdění je 

nutné dodržovat technologický postup výrobce.  

h) Překlady 

Pro obvodové zdivo budou použity překlady SENDWIX 8DF, šířka a výška 

překladu 240 mm. Nad otvorem pro garážová vrata bude zbudován železobetonový 

monolitický překlad. Betonáž bude provedena do skrytého bednění z U tvárnic 

SENDWIX 8DF-U. Před betonáží bude zhotoveno podepření, na které budou tvárnice 

vyskládány. Podepření je možné odstranit až po nabytí dostatečné pevnosti betonu.  

Pro vnitřní nosné zdivo budou využity překlady SENDWIX 6DF, šířka 

překladu 175 mm, výška 240 mm. Pro otvory v příčkách budou použity překlady 

SENDWIX 2DF, šířka překladu 115 mm, výška 240 mm.  

Délky jednotlivých překladů jsou vypsány ve výkresové dokumentaci každého 

podlaží. U překladů je nutné dodržet jejich minimální uložení dané výrobcem. Pro 

překlady do délky 2250 mm je uložení min. 125 mm. Pro překlady nad 2250 mm je 

délka minimálního uložení 200 mm. 

i) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska 

tl. 200 mm. Deska bude vybetonována z betonu C 20/25 a vyztužena ocelí B 500B. 

Výztuž bude provedena podle výkresu výztuže dodaného statikem. V úrovni stropní 

desky budou provedeny ztužující věnce. Věnce, které jsou součástí desky. Při betonáži 

je nutné v desce vynechat prostupy pro vedení instalací. Polohy prostupů jsou 

zakótovány ve výkresové dokumentaci.  

j) Zastřešení 
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Rodinný dům je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Odvodnění střech 

dovnitř objektu. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová deska, která současně 

tvoří stropní konstrukci v objektu.   

Nad 2NP je součástí střešní konstrukce vrstva tepelné izolace ISOVER 

EPS 100 S, v celkové tloušťce 250 mm. Izolace je volně ložena. Na této izolaci je 

položena spádová vrstva vytvořená ze spádových klínů z EPS 100 S. Tloušťka 

spádových klínů 50–156 mm. Spád vrstvy 2 %. Ochranná a hydroizolační vrstva je 

tvořena hydroizolační fólií FATRAFOL 810 z měkčeného PVC (detailněji popsáno 

v kapitole hydroizolace plochých střech) 

Střešní konstrukce nad 1NP nemusí vykazovat tepelně izolační vlastnosti, je 

zde tedy upuštěno od vrstvy tepelné izolace. Spádová vrstva je tvořena pomocí 

spádových klínů z ISOVER EPS 200 S v tloušťce 50–105 mm, spád vrstvy 2 %. Jako 

hydroizolační vrstva je použito stejně jako u 2NP hydroizolačních fólií 

FATRAFOL 810 z měkčeného PVC. Nad částí půdorysu je vytvořena terasa, pochůzí 

vrstva z dřevěných terasových palubek položených na dřevěných hranolech. Hranoly 

jsou upevněny do výškově nastavitelných rektifikačních terčů.  Nad zbylou částí střechy 

je vytvořena extenzivní zelená střecha. Použitá skladba souvrství Optigreen Zelená 

střecha s výškou vrstvy substrátu 80 mm. 

k) Schodiště 

V objektu je navrženo dřevěné částečně točité schodnicové schodiště vedoucí 

z 1NP do 2NP. Šířka schodiště je 900 mm. Šířka dřevěné schodnice 100 mm.  Výška 

stupně je 161 mm, šířka stupně 290 mm. Počet stupňů ve schodišti 18. Schodiště bude 

dodáno jako tesařský výrobek společně se zábradlím schodiště. Před výrobou a dodáním 

schodiště je nutné zaměřit skutečné rozměry prostoru určeného pro schodiště.  

l) Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonu je navržena jedna vrstva asfaltového 

hydroizolačního pásu Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu, nosná 

vložka z polyesterové rohože. Tloušťka pásu 4 mm. Pás je celoplošně nataven na 

podkladní betonovou desku, na které je nanesena asfaltová penetrační emulse 

Dekprimer. Pásy budou vzájemně spojovány svařováním, přesah pásů min 100 mm. 
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Hydroizolace plochých střech 

Jako parotěsná vrstva je použita jedna vrstva asfaltového hydroizolačního pásu 

Elastek 40 special mineral z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové 

rohože. Tloušťka pásu 4 mm. Pás je bodově nataven na stropní betonovou desku. 

Jako ochranná hydroizolační vrstva je použita hydroizolace z měkčeného PVC 

Fatrafol 810. Tloušťka pásu 2 mm. Pásy jsou mechanicky kotveny ve spojích. Pásy jsou 

vzájemně spojovány horkovzdušným svařováním. Hydroizolační pásy je nutné oddělit 

od spádové vrstvy z EPS geotextilií Fatratex S s objemovou hmotností 300 g/m
2
. 

Zvukové izolace 

Ve 2NP budou pro omezení šíření kročejového hluku použity plovoucí 

podlahy.  Izolace podlah zajištěna minerální izolací Isover T-P, tloušťka izolace 40 mm. 

Pro zajištění správné funkce zvukové izolace je nutné oddělit vrstvu anhydritového 

potěru od zvukově izolační podložky PE fólií. Zvukově izolační vrstva musí zcela 

oddělovat roznášecí vrstvu podlah od nosné konstrukce i od okolních obvodových stěn. 

To bude provedeno páskem z mirelonu tl. 10 mm.  

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním 

konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. 

Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. 

Tepelné izolace 

Izolace podlah v 1NP bude provedena tepelná izolace z pěnového polystyrenu 

Isover GreyWall 100 v tloušťce 80 mm. Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,031 W/mK. 

Zateplení fasády objektu bude provedeno zateplovacím systémem ETICS 

Weber therm klasik. Jako tepelně izolační vrstva je použit pěnový polystyren Isover 

GrayWall v tloušťce 150 mm, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,032 W/mK. Tepelná 

izolace je lepena a mechanicky kotvena hmoždinkami. Provádění je nutné provádět 

v souladu s technologickým předpisem výrobce.  

Sokl a základové krčky objektu budou zatepleny extrudovaným polystyrenem 

Synthos XPS PRIME 30 L, tl. 100mm. Desky budou k podkladu lepeny. V místech pod 

úrovní hydroizolace budou desky kotveny pomocí hmoždinek.  

m) Zámečnické konstrukce 
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V 1NP bude osazeno stavební pouzdro pro posuvné dveře. Stavební pouzdro 

bude pro šířku dveří 800 mm a výšku 2100 mm.  

Další zámečnické práce zahrnují zejména výrobu zábradlí na terasu a pro 

francouzská okna. Zábradlí bude z nerezových prvků. Pro francouzská okna budou 

použity skleněná výplň zábradlí. Nad vchodem bude použita vchodová krycí stříška. 

Skládá se z 2 nerezových konzolí, výplně ze skleněného skla a z integrovaného okapu.  

Detailní popis jednotlivých výrobků je popsán ve výpisu výrobků.  

n) Klempířské konstrukce 

Vnější parapety u oken jsou z taženého hliníku. Povrch upraven lakem v barvě 

okenní šedé (RAL 7040), čímž dojde k optickému sjednocení s povrchem oken.  

Oplechování atiky nad 1NP provedeno z hliníkového plechu tl. 0,6 mm. Povrch 

bude upraven lakem v barvě šedé.  

Oplechování atiky nad 2NP bude provedeno z poplastovaného plechu v barvě 

šedé. Z vnitřní strany objektu bude na oplechování napojena hydroizolační fólie.  

o) Výplně otvorů 

Okna a balkónové dveře v objektu jsou navržena jako dřevohliníková od firmy 

Slavona. Rám okna tvořen profilem HA110, zasklení izolačním trojsklem. Součinitel 

prostupu tepla oknem Uw = 0,72 W/m
2
K.  Vnitřní povrch oken dřevo modřín, úprava 

dunkelbraun/frumento.  Vnější povrch oken hliník, barva okenní šedá (RAL 7040). 

Okna jsou opatřena celoobvodovým kováním Siegenia aubi titan AF.  

Vstupní dveře do objektu jsou provedeny jako dřevohliníkové dveře 

PROGRESSION – STYLE firmy Slavona. Součinitel prostupu tepla UD = 0,68 W/m
2
K. 

Vnitřní povrch dveří dřevo modřín, úprava dunkelbraun/frumento.  Vnější povrch dveří 

hliník, barva okenní šedá (RAL 7040).   

Vnitřní dveře v objektu budou provedeny do dřevěné obložkové zárubně. 

Dveřní křídlo z CPL laminátu, varianta plné nebo částečně prosklené. Barevný dekor 

dveří třešeň.  

p) Podlahy 

Podkladní vrstvy 

V místnostech v 1NP (vyjma garáže) bude použita tepelná izolace z pěnového 

polystyrenu Isover GreyWall 100. Ve 2NP bude použita kročejová izolace Isover T-P 
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v tloušťce 40 mm. Po obvodu bude použit pásek z mirelonu tl. 10 mm. Proti vnikání 

vlhkosti z roznášecí vrstvy do izolací bude položena PE folie a budou utěsněny spoje 

jednotlivých pásů fólie. Na tento podklad bude provedena roznášecí vrstva ze 

samonivelačního anhydritového potěru. Tloušťky potěru v jednotlivých podlahách jsou 

popsány ve výpisu skladeb.  

V garáži bude roznášecí vrstva provedena z betonového potěru vyspádovaného 

směrem k vjezdu do garáže, spád 1 %. Podkladní vrstva bude provedena přímo na 

hydroizolaci (není zde použita vrstva tepelné izolace).   

Keramické dlažby 

Keramická dlažba je navržena v tloušťce 10 mm. Výběr vzoru, odstínu a 

velikosti dlažby bude proveden na základě požadavků investora.  

Dlažba bude pokládána do jednosložkové lepící hmoty na bázi cementu  

Weber.set standard. Tloušťka lepidla 4 mm. V místnostech s mokrým 

provozem je nutné před lepením dlažby nanést ještě vrstvu stěrkové hydroizolace.  

Laminátové podlahy 

Po dokonalém vyschnutí anhydritového potěru se na tuto vrstvu položí 

mirelonu tloušťky 3 mm. Poté bude položena horní pochůzná vrstva z jednotlivých 

laminátových desek tloušťky 8 mm.  

Dekory laminátových podlah budou vybrány investorem. Laminátové podlahy 

je nutné provádět až po provedení maleb a zkompletování obložkových dveří.  

Epoxidový nátěr 

 V garáži bude pro pochůzí vrstvu nanesena dvousložková, bezrozpouštědlová, 

epoxidová pryskyřice Weber.sys epox NS. 

q) Úpravy povrchů 

Vnitřní obklady 

Obklady jsou navrženy v koupelnách, WC a v kuchyni za kuchyňskou linkou. 

Výškové umístění obkladů je uvedeno ve výkresové dokumentaci jednotlivých podlaží. 

Obklady budou lepeny na podkladní jádrovou vrstvu omítek. Výběr barevných odstínů 

a rozměrů obkladů bude proveden podle přání investora. V místech s mokrám provozem 

je nutné před lepením obkladů nanést hydroizolační stěrku.  
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Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako dvouvrstvé. Spodní vrstva je tvořena 

jádrovou omítkou Weber.dur klasik RU určené pro ruční nanášení. Velikost zrna 4 mm. 

Omítka je nanášena v tloušťce 10 mm. Na jádrovou omítku bude nanesena štuková 

omítka Weber.dur štuk IN s velikostí zrna 0,5 mm. Omítka je určena pro ruční nanášení 

a bude nanesena v tloušťce 2 mm. 

Omítky budou zhotoveny před prováděním podlah a budou dotaženy na úroveň 

hrubé podlahy.  

Venkovní omítky 

Finální vrstva vnějších omítek bude provedena z tenkovrstvé akrylátové 

fasádní omítky Weber.pas akrylát (zrnitost 1,5 mm) v tloušťce 2 mm. Omítka bude 

probarvována podle umístění na fasádě do červené a šedé barvy.  

Na zateplené části domu bude provedena na vrchní vrstvu zateplovacího 

systému ETIC tvořenou lepidlem Weber.tmel 700 naneseného s výztužnou skleněnou 

síťovinou Weber.therm 131. Tloušťka vrstvy 4 mm. 

V místě nezateplené fasády bude fasádní omítka nanesena na vrstvu jádrové 

omítky Weber.dur klasik RU určené pro ruční nanášení. Tloušťka jádrové vrstvy je 

10 mm. 

Podhledy 

V chodbě ve 2NP bude proveden sádrokartonový podhled zakrývající dešťové 

potrubí vedoucí ze střešní konstrukce. Podhled bude v úrovni +2,400 m nad čistou 

podlahou druhého podlaží. Budou požity obyčejné sádrokartonové desky tl. 12,5 mm, 

kotvené na ocelový rošt z profilů.  

Předstěnové konstrukce 

Předstěnové konstrukce budou provedeny ze sádrokartonových desek 

kotvených na rošt z profilů CW 50. Sádrokartonové desky budou z běžných 

sádrokartonových desek. V místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, WC) budou 

použity impregnované sádrokartonové desky. Výšky a šířky předstěn jsou uvedeny 

v půdorysech jednotlivých podlaží.  
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Malby a nátěry 

Na omítky bude provedena finální výmalba malířským nátěrem. Pro 

sádrokartonové konstrukce bude použit malířský nátěr určený pro sádrokartony.  

Barevné odstíny v jednotlivých místnostech budou provedeny na základě požadavků 

investora.  

r) Komíny 

Je navržen venkovní komínový systém Schiedel KERASTAR, tvořený jedním 

komínovým průduchem s vnitřním průměrem 140 mm. Komínový průduch je dodáván 

jako systémový výrobek tvořený jednotlivými tvarovkami, které se na stavbě vzájemně 

seskládají dohromady. Tvarovky jsou složeny z vnitřní keramické vložky, vrstvou 

tepelné izolace a opláštěním z nerezového plechu.  

Komín je uložen na konzolách dodávaných výrobcem, které jsou kotveny do 

obvodové konstrukce. Spodní úroveň komínu je ve výšce +0,800 m. Komín je ukončen 

protidešťovou krycí hlavicí.  

s) Terénní úpravy 

V rámci terénních úprav budou provedeny zpevněné povrchy okolo stavby, 

budou vystavěny opěrné zídky. Provede se úprava a vyspádování terénu a vysadí se 

nové stromy a keře.  

Zpevněné plochy jsou z betonové dlažby pokládané do pískového lože. 

Pojezdové plochy budou do vzdálenosti 1,0 m od stavby položeny do betonové 

mazaniny.  

Okolo objektu bude proveden okapový chodník. Na východní straně bude 

vytvořen z betonových dlaždic položených ve spádu 5 %. Na ostatních stranách bude 

okapový chodník tvořen vrstvou z kačírku. Ohraničení okapového chodníku za pomoci 

betonových patníků.  

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 

Stavba je navržena ze zdravotně nezávadných, certifikovaných materiálů, tak 

aby bylo užívání stavby bezpečné. Při užívání objektu je nutné udržovat všechny 

konstrukce domu v dobrém stavu, aby nedošlo k poškození objektu. 
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D.1.1.a.6 Stavební fyzika 

a) Tepelná technika 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami zabývající se úsporou 

energií a tepelnou ochranou budov. Splňuje požadavky platného znění normy ČSN 

730540-2 Tepelná ochrana budov, zákona 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií a 

vyhlášky č. 78/2006 Sb. o energetické náročnosti budov.  

Podrobné řešení technického hodnocení budovy je součástí samostatné přílohy, 

která je obsažena ve složce č. 6 – Stavební fyzika. 

b) Osvětlení, oslunění 

Ve všech místnostech, kromě garáže a šaten je zajištěno dostatečné osvětlení 

denním osvětlením. Na sousedních pozemcích není žádná zástavba, a objekt tedy není 

ohrožen zastíněním.  Garáž a šatny budou míst zajištěny dostatečné osvětlení za pomoci 

umělého osvětlení. V ostatních místnostech bude umělé osvětlení použito jako 

doplňkové. 

c) Akustika – hluk, vibrace 

Rodinný dům je tvořen jednou bytovou jednotkou, na kterou jsou z hlediska 

normy ČSN 730532 kladeny požadavky na konstrukce vzájemně oddělující obytné 

místnosti. Dále je stanoven požadavek na zvukovou izolaci obvodových plášťů.  Objekt 

splňuje požadavky stanovené normou.  

Vzhledem k charakteru objektu, jeho konstrukčnímu systému lokalitě, ve které 

je dům umístěn, je zajištěna dostatečná vzduchová neprůzvučnost konstrukcí 

zabezpečující v objektu nízkou hodnotu pronikání hluku z venkovního prostředí. Pro 

omezení šíření kročejového hluku v objektu jsou podlahy v 2NP navrženy jako 

plovoucí.  

Podrobné řešení akustiky objektu je součástí samostatné přílohy, která je 

obsažena ve složce č. 6 – Stavební fyzika. 

d) Zásady hospodaření s energiemi 

Není součástí projektu.  

D.1.1.a.7 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
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Objekt je chráněn proti působení zemní vlhkost provedením hydroizolačních 

asfaltových pásů. Plochá střecha je proti vnikání dešťové vody opatřena hydroizolační 

fólií z měkčeného PVC. Specifikace hydroizolací jsou detailněji popsány v předchozích 

kapitolách.  

Opatření proti jiným negativním účinkům vnějšího prostředí nejsou 

požadována.  

D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem, zabývajících se požární 

bezpečností staveb. Stavba splňuje požadavky na zachování nosnosti a stability 

konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně ve stavbě, omezení šíření 

požáru na sousední stavby, umožnění evakuace osob a zvířat a umožnění bezpečného 

zásahu jednotek požární ochrany.  

Objekt je tvořen jedním požárním úsekem. Součástí požárního úseku je i garáž. 

Požární úsek je dle ČSN 730833 zatříděn do II. SPB. Navržené konstrukce v objektu 

vyhovují požadavků na požární odolnost konstrukcí dle ČSN 730802. 

Podrobný popis požárně bezpečnostního řešení objektu je součástí samostatné 

technické zprávy, která je obsažena ve složce č. 5 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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3. Závěr 

V bakalářské práci byla zpracována projektová dokumentace pro realizaci 

stavby rodinného domu. Práce je vypracována v souladu s veškerými právními předpisy 

platnými v době vypracování práce. Jako přínos bakalářské práce vidím možnost 

zpracovat projektovou dokumentaci a projít si tak všemi fázemi projektování budov, od 

počátečních náčrtů a návrhů, až po samotné zkompletování a předání práce.  

V průběhu práce jsem jen drobné změny oproti původnímu návrhu. Zpravidla 

se jednalo o drobné úpravy v materiálech či jejich nahrazení za jiný, lepší, či 

konkurenční výrobek. Dá se předpokládat, že stejné situace nastávají i při práci 

v projekčních kancelářích.  

Práce je vypracována v souladu s požadavky a zadám vedoucího bakalářské 

práce. Práce také respektu jednotnou formu zpracování, požadovanou ústavem 

pozemních staveb na VUT v Brně.  
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4. Seznam použitých zdrojů 

NORMY: 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. Praha: 

Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 01 3420 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. Třídící znak 

73 4301 

ČSN 73 0601. Ochrana staveb proti radonu z podloží. Praha: Český normalizační 

institut, 2006. Třídící znak 73 0601 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 73 0540 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. Třídící znak 73 

0833 

 

VYHLÁŠKY, ZÁKONY 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (Změna: 62/2013 Sb.) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

WEBY 

www. isover.cz 

www.sendwix.cz 

www.slavona.cz 

www.dektrade.cz 

www.schiedel.cz 

www.fatrafol.cz 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

k.ú. – katastrální území 

č.p. – číslo popisní 

ČSN – česká státní norma 

NP – nadzemní podlaží 

EPS – pěnový polystyren 

XPS  -extrudovaný polystyren 

Tl. – tloušťka [m;mm] 

SBS – modifikace pomocí styrénbutadien styrénu 

TZB – technická zařízení budov 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

dl. – délka [mm;m] 

JTSK – jednotná trigonometrická síť katastrální 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

VPC – vápenopískové cihly 

NV – nařízení vlády 

U – součinitel prostupu tepla (W/m
2
K) 

RŠ – rozvinutá šířka 

PVC – polyvinylchlorid  

PE  - polyetylen 

Pozn. – poznámka 

DN - vnější průměr materiálu 

ŽB – železobeton 
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6. Seznam příloh 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

Studie: 01 – Situace, M 1:250 

 02 – Půdorys 1NP, M 1:100 

03 – Půdorys 2NP, M 1:100 

04 – Pohledy, M 1:100 

05 – Řez, M 1:100 

06 – Stropy, M 1:100 

07 – Střešní konstrukce, M 1:100 

08 – Základy, M 1:100 

 

Složka č. 2 – Situační výkresy 

C.1 – Situační výkres širších vztahů, M 1:1000 
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