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Abstrakt 

 

 Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace 

rodinného domu na parcele č. 2065/3 zapsána v katastrálním území Lužice u Hodonína 

(689343). Objekt je navržen v rovinatém terénu.  Rodinný dům je přibližně čtvercového 

tvaru o rozměrech 14 x 9,5 m. Dům je dvoupodlažní s částečným podsklepením. Svislé 

konstrukce v suterénu jsou tvořeny systémem ztraceného bednění Verebex, ostatní svislé 

konstrukce jsou ze systému Porfix. Vodorovné konstrukce domu jsou z Porothermu. 

Střecha je sedlová. 

 

 

Klíčová slova 

 

 rodinný dům 

 projektová dokumentace 

 rovinatý terén 

 

Abstract 

 

 The Bechelor´s thesis is focused on the design and preparation of project 

documentation of the family house on building estate no. 2065/3 registered in the 

cadastral area Lužice u Hodonína (689343). The building is designed in flat terrain.  

House is approximately square with dimensions of 14 x 9.5 m. Projected house has two 

floor with partial basement. Vertical structure in basement are consists of a shuttering 

system Verebex, other vertical structure are consists of a system Porfix. Horizontal 

supporting structures of the house are from Porotherm. Roof is saddle. 

 

Keywords 

 

 detached house 

 project documentation 

 flat terrain 
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci na moderní rodinný dům 

se sedlovou střechou. Dům je navržen jako dvoupodlažní pro 4 osoby. Objekt je umístěn 

na rovinatém pozemku v obci Lužice u Hodonína.  

 Všechny svislé konstrukce jsou z pórobetonových tvárnic Porofix, kromě 

konstrukce obvodové stěny v suterénu, která je ze ztraceného bednění Verebex. Zateplení 

je provedeno kontaktním zateplovacím systémem Styrotrade. Stropní konstrukce je ze 

stropních nosníků Porotherm a vložek Miako. Střešní konstrukci tvoří krokevní soustava. 

 Hlavním cílem této práce bylo vytvořit dům s dostatečnými tepelně izolačními 

vlastnostmi a eliminací tepelných mostů, která je v moderním stavitelství nezbytná. 

 Dispoziční řešení stavby, je řešeno v souladu s platnými předpisy a normami. V 

objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, tudíž jsem se při návrhu 

stavby touto problematikou nezabýval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

A. PRŮVODNÍ ZPÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   HYNEK ŠAGÁT  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. MILOŠ KALOUSEK, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

 

 

BRNO 2014                   



12 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Novostavba RD 

Místo stavby:    Lužice, Parcelní číslo 2065/3, katastrální úřad Lužice  

Kraj:     Jihomoravský  

Předmět dokumentace:  Novostavba – stavba pro bydlení 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 

 Jana Turoňová, Slezská 779, Třinec 739 61  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

 Ing. Kateřina Komínková, projektová činnost v investiční výstavbě, Hodonín, 

Lipová alej 14, zapsán v evidenci České komory autorizovaných inženýrů a techniků jako 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby pod číslem ČKIT – 0000009. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

- Celková situace 1:250 včetně inženýrských sítí 

- Prohlídka staveniště 

- Výškové zaměření pozemku 

- Zpracovaná úvodní studie domu 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) Rozsah řešeného území 

 - Území není zastavěno, plocha stavební parcely je 1010 m2. Vjezd na pozemek 

je zajištěn místní účelovou komunikací 3189/1 o šířce 3,5 m. Parcela je situována na 

rovném území.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 - Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se 

památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.  

 

c) údaje o odtokových poměrech  

 - Pozemek je přirozeně odvodněn – vsakem. Plocha je převážně zatravněná. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

 - Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 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  

 - Záměr je v souladu s obecnými požadavky na využití území 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 - Využití území je v souladu s obecnými požadavky na využití území 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

  - Nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů  
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

  - Nejsou navrženy žádných výjimek a úlevových řešení  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 - Související ani podmiňující investice nejsou plánované 

 

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

 - Sousedící parcely: 3184/1. 2099/113 a 3185, 3189/1 viz Situace 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 - Zpracovaný projekt řeší novostavbu RD v Lužicích  

  

b) účel užívání stavby 

 - Stavba bude sloužit pro bydlení 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 - Trvalá stavby  

  

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

 - Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou 

rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod.  

  

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 - Technické požadavky na stavby byly dodrženy. Stavba není přizpůsobena pro 

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

právních předpisů 

 - Nejsou požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplívající z jiných 

právních předpisů 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 - Nejsou požadované výjimky ani úlevové řešení 

 

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

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

 - Objekt rodinného domu se skládá z jednoho suterénu,  nadzemních podlaží 

a podkroví. V podlaží  suterénu  se  nachází  fitness, sklad a kotelna. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází zádveří, WC, šatna ,  chodba vedoucí ke schodišti, 

kuchyň provozně spojená s jídelnou a obývacím pokojem, odkud je možný přístup na 

venkovní terasu. Dále je v prvním nadzemním podlaží pracovna (prádelna). V podkroví 

se pak nachází tři ložnice, šatna, koupelna, samostatné WC a chodba se schodištěm. 

Propojení těchto podlaží je pomocí železobetonového dvouramenného schodiště. Vstup 

do garáže je oddělený od domu. Zastavěná plocha bude činit 127,05 m2, Rodinný dům 

budou užívat 4 uživatelé 

 

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.) 

 - Potřeby médií budou řešený v rámci budovy. Zajištění stavebních hmot je nutné 

objednávat v dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby.  

Dešťová voda bude odvedena do dešťové kanalizace. Rodinný dům spadá do kat. B 

energetické náročnosti stavby. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude 

vyvážen z popelnic popř. kontejnerů 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

   

 Předpokládaný termín zahájení výstavby :    03/2015 

 Předpokládaný termín ukončení výstavby :    11/2016 

 

k) orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou předběžně stanoveny dle obestavěného prostoru  cca 4 300 000,- Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

 Důvodem stavby nového RD je záměr investora zřídit nové bytové prostory. 

Členění: 

SO01 – Rodinný dům 

SO02 – Oplocení 

SO03 – Komunikace a zpevněné plochy 
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1  Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Obvod staveniště je vymezen sousedními parcelami a je jasně znázorněn na situaci 

– viz příloha. Příjezd ke staveništi je z místní komunikace. Vlastní vjezd je vyznačený na 

situaci. Staveniště je majetkem žadatelů o povolení stavby.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Z důvodu zastavěnosti okolních parcel nebylo nutné provádět geologický 

průzkum. Zatřídění základové půdy proběhlo podle průzkumu prováděném na okolních 

parcelách. Nachází se zde hlinitopísčitá půda. Podle zatřídění zeminy se provedl návrh 

základů (viz příloha v projektové dokumentaci – výpočet základů). 

 Na pozemku byl také proveden průzkum radonového rizika. Tento průzkum 

stanovil, že v dané lokalitě není radonové riziko. Při návrhu hydroizolace spodní stavby 

jsou navrženy asfaltové modifikované pásy s výztužnou vložkou ze skelné tkaniny, 

které budou nataveny na podkladní penetrační asfaltový nátěr. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Navrhovaný objekt se nenachází v žádných ochranných ani bezpečnostních 

pásmech. 

 

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

 Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

 

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

v území 

 Nový rodinný dům se sedlovou střechou nenaruší okolní zástavbu, plně se do ní 

začlení. Nová úprava okolního terénu bude minimální. Jen bude upraven nový vstup do 

domu a vjezd na pozemek. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v 

území. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před zahájením výstavby nebyly vyžadovány žádné sanace, demolice nebo kácení 

dřevin. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

 Objekt nezabírá žádné pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky  

 Nový objekt bude napojen novými přípojkami na všechny veřejné instalační sítě. 

Jedná se o kanalizační přípojku, přípojku vody, plynu a NN přípojku elektrické energie, 

které budou přivedené do suterénu. 

 Příjezd ke staveništi je z místní komunikace.  

 

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

 Předpokládaný termín zahájení výstavby : 03/2015 

 Předpokládaný termín ukončení výstavby : 11/2016 

Náklady stavby jsou předběžně stanoveny dle obestavěného prostoru  cca 4 300 000,- Kč 

 

2  Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek 

 

 Stavba je rodinný dům určený k bydlení. V rodinném domě se nachází 4 obytné 

místnosti, technická místnost, fitness, sklad, kotelna, chodba, 2 toalety, koupelna a šatna. 

Užívat ji budou 4 lidé.  

 Výměra pozemku:                                        1010 m2 

 Zastavěná plocha:                                        127,1 m2 

 Podlahová plocha bytové jednotky a garáže:       254,1 m2 

 Podlahová plocha suterénu:               99,8 m2 

 Zpevněné plochy:                                       31,5 m2 

 Předpokládaný počet obyvatel RD:          4 osoby 
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2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Nový rodinný dům se sedlovou střechou nenaruší okolní zástavbu. Nová úprava 

okolního terénu bude minimální. Jen bude upraven nový vstup do domu a vjezd na 

pozemek. 

 

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

 Jednotlivé pohledy na rodinný dům jsou uvedené ve výkresové části stavebního 

řešení projektu. Okna a dveře jsou plastové – tmavě hnědá barva. Komínové těleso je ze 

spárovaného zdiva.   

 Objekt je navržen na rovinatém terénu. Objekt bude zapuštěn do terénu a to v 

části suterénu. Obytné místnosti jsou převážně situovány na východ, jih a na západ. 

Hlavní vstup do objektu je situován na severozápad. Na pozemek je příjezd z místní 

komunikace. 

 Objekt rodinného domu se skládá z jednoho suterénu,  nadzemních podlaží a 

podkroví. V podlaží  suterénu  se  nachází  fitness, sklad a kotelna. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází zádveří, WC, chodba vedoucí ke schodišti, 

kuchyň provozně spojená s jídelnou a obývacím pokojem, odkud je možný přístup na 

venkovní terasu. Dále je v prvním nadzemním podlaží prádelna. 

 V podkroví se pak nachází tři ložnice, šatna, koupelna, samostatné WC a chodba 

se schodištěm. Propojení těchto podlaží je pomocí železobetonového dvouramenného 

schodiště. Vstup do garáže je oddělený od domu.  

 Vzhled  objektu  je  navržen  v závislosti  na  okolních  objektech.  

Architektonické  a výtvarné ztvárnění stavby nenarušuje stávající okolní stavby. 

Zastřešení   rodinného   domu   bude   provedeno   sedlovou   střechou.  Povrchová 

úprava fasády objektu bude tvořena převážně bílou barvou, soklová část objektu bude 

mít povrchovou úpravu soklovou omítkovinou marmolit. 

 Pozemek bude opatřen živým plotem a oplocením, které bude tvořit dřevěný plot. 

 Největší rozměry domu jsou 14 x 9,5 m. 
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2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 V přízemí na úrovni ±0,000 se nachází vstup do domu, zádveří se šatnou, 

samostatné WC a centrální chodba, ze které je možný přístup do všech dalších místností 

– obývacího pokoje, kuchyně s jídelnou, prádelny a schodišťového prostoru. Z kuchyně 

lze projít na letní terasu. Stavba bude realizována svépomocí za dohledu stavebního 

dozoru. 

 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Objekt - rodinný dům nebyl navržen pro bezbariérové účely. Pro uživatele tohoto 

objektu není bezbariérové řešení nutné. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

 Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím (opatření – dlažba s protiskluzovou povrchovou úpravou), pádem(opatření 

– zábradlí), nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem (opatření – zabezpečení 

připojení přístrojů k el. přípojce), zranění výbuchem a vloupáním. 

 Objekt ani jeho užívání nebude nijak narušovat ani znečišťovat životní prostředí.  

 Nakládání s odpady bude řešeno pomocí zpevněné plochy pro umístění popelnic. 

Tato plocha je umístěna na okraji pozemku při vjezdu na tento pozemek. Na stavbě ani 

při užívání stavby nebude docházet ke vzniku nebezpečného odpadu. 

 

2.6 Základní charakteristika objektů  

 

 Jedná se o dvojpodlažní rodinný dům se suterénem. Výkopy budou prováděny za 

pomocí strojů a částečné i ručně v zemině stupni těžitelnosti 3.  Provedou se výkopové 

rýhy pro základy dle projektu. Objekt bude založen na základových pasech ze slabě 

vyztuženého betonu C16/20. Vyztužení základů je nutno provést dle výkresové části 
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projektu. Betonáž bude prováděna částečně přímo do výkopu, částečně do připraveného 

bednění. Částečně budou v základech využity základové bednící tvárnice CSB. Do 

podkladního betonu je nutno přidat svařovanou síť 5,0/150 x 5,0/150 a v místech příček 

se provedou náběhy.  Zesílená izolace proti zemní vlhkosti a vodě povrchové bude 

provedena na nové podkladní betonové mazanině ve složení Alp + 2x Bitagit SI 

s vytažením nad rostlý  terén min. 150 mm. Obvodové nosné zdivo v suterénu bude 

vyzděno ze ztraceného bednění tl. 300 mm jinak PORFIX tl. 300 mm . Vnitřní nosné 

zdivo bude vyzděno z bloků PORFIX tl. 250 mm na MVC 2,5. Příčky budou vyzděny 

také ze systému  PORFIX 150 mm. Komíny budou sestaveny ze systému SCHIEDEL 

UNI PLUS. Stropní konstrukce bude provedena z cihelného systému Porotherm – z 

keramických nosníků Porotherm MIAKO a stropních vložek Miako 19/62,5 a 19/50. 

V úrovni stropů budou pro stažení domu vybetonovány věnce z betonu B 20. Otvory 

v nosných zdech budou překryty typovými překlady PORFIX. Střešní konstrukce bude 

tvořena vaznicovým krovem z impregnovaných dřevěných prvků a pálené střešní krytiny. 

Vnitřní dveře jsou klasické dřevěné částečně zasklené nebo bez prosklení. Vnitřní 

zárubně jsou navrženy obložkové. Vnější  omítka  je  navržena  tenkovrstvá  silikátová  

bílá  v tloušťce  2  mm  ze systému Cemix (KM Beta), která bude nanesena na obvodové 

zdivo. V místě soklu (vystupující tepelná izolace XPS) je navržena voděodolná omítka 

– marmolit. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

 

 Zdrojem pro vytápění bude nový plynový teplovodní závěsný kotel Dakon Dagas 

3 plus, který bude umístěn v technické místnosti domu. Teplota topné vody bude 70/50°C. 

Kotel Dakon je vybaven vestavěným zásobníkovým ohřívačem TUV, který zajistí 

dostatečnou přípravu TUV pro zařizovací předměty v objektu. Vytápění objektu bude 

zajištěno pomocí podlahového vytápění systému giacomini. Tento základní topný systém 

bude v přechodných období nahrazen topením z krbu na dřevo. Krbová vložka bude 

umístěna v obývacím pokoji. Rozvody vody a plynu budou vedeny v plastových trubkách. 

Elektřina bude vedená ve stěnách měděnými dráty. V objektu se nacházejí následující 
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technická a technologická zařízení: plynový kotel s vestavěným zásobníkovým 

ohřívačem vody, kuchyňský dřez, dvě závěsné toaletní mísy, umývátka, umyvadlo a vana. 

 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Posouzením technických podmínek požární ochrany se zabývá Požární zpráva, 

která je součástí příloh. 

  

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Rozsah objektu je v souladu s platnou legislativou navržené nové konstrukce tak, 

aby splňovali doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Jedná se o střešní 

konstrukci, svislé a vodorovné nosné konstrukce, okna a dveře. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

 

c) posouzení alternativních zdrojů energií  

 Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 

 

 

 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 

Ústřední vytápění - Celý objekt se bude vytápět ústředním plynovým vytápěním. Zdrojem 

pro vytápění bude závěsný plynový kotel se zabudovaným zásobníkovým ohřívačem 

vody.  

Vodovod - Zdrojem pro napojení objektu vodou bude nová vodovodní přípojka. Rozvod 

vody je natažen do jednotlivých baterií, které se nacházejí v místnostech sociálního 
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zařízení a kuchyni. Přípravu TUV pro zařizovací předměty domu zajistí zásobníkový 

ohřívač vody, jenž bude součástí plynového závěsného kotle. Teplá voda pro dřez 

v kuchyni se bude připravovat v malém elektrickém průtokovém ohřívači umístěným pod 

dřezem.   

Kanalizace - Veškerá splašková voda od zařizovacích předmětů bude svedena do místní 

kanalizace.  

Zásobování plynem - Zdrojem pro napojení objektu plynem je nová plynovodní přípojka. 

Rozvod NTL plynu je veden v zemi od hlavního uzávěru plynu do objektu a dále ve stěně 

ke kotli a plynové varné desce.   

Elektroinstalace - Zdrojem pro napojení objektu na elektrickou energii je přípojka 

elektrické energie. Rozvod NN je veden v zemi od hlavního jističe do objektu k hlavnímu 

rozvaděči a dále ve stěnách do jednotlivých místností. Vnitřní rozvody budou využívány 

především jak pro osvětlení jednotlivých místností a zdroj napětí pro některé strojní 

zařízení, tak jako zdroj ohřevu TUV. 

Odpadové hospodaření - komunální odpad se vkládá do samostatných kontejnerů. 

 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 Je zajištěna dvěma vrstvami hydroizolační pásů Bitagit SI.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Není navržena ochrana před bludnými proudy. 

 

c)Ochrana před technickou seizmicitou  

 Není potřebná, protože objekt se nenachází v oblasti výskytu seizmického 

působení.  

 

d) Ochrana před hlukem 

 Bude zhotovená konstrukcí rodinného domu, který splňuje kritéria pohlcení 

zvuku. 
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e) protipovodňová opatření  

 Rodinný dům se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné navrhovat 

protipovodňová opatření. 

 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Na stávající inženýrské sítě veřejného řádu se napojí přípojky plynu, vody, 

elektřiny, kanalizace a sdělovacího vedení spojového. Vnitřní rozvody instalací se pak 

napojí na nově zbudované přípojky inženýrských sítí. HUP je umístěn na hranici 

pozemku. Veškeré přípojky budou vedeny v ochranné trubce. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Veškerá splašková voda bude svedena kanalizační přípojkou DN 150, do místní 

kanalizace. Přípojka bude provedena z PVC trubek tvrdých pro uložení v zemi a bude 

vedena pod terénem v minimálním spádu 3 %. Veškerá dešťová voda ze střechy a 

dvorního prostoru bude svedena kanalizační přípojkou DN 150, která se napojí do 

venkovní retenční nádrže. Přípojka bude provedena z PVC trub tvrdých pro uložení 

v zemi a bude vedena pod terénem v minimálním spádu 3 %.  

 Zdrojem pro napojení objektu vodou bude nová přípojka z polyetylénu rPE 

potrubí tlakového  DN 25, která přivádí vodu z veřejného vodovodu. Je vedena v zemi 

pod úrovní terénu do přízemí. Na trase přípojky na pozemku investora bude vybudována 

vodoměrná šachta, v níž bude osazen vodoměr ABB Kent MT 2,5 a hlavním uzávěrem 

vody event. bude přípojka vedena do suterénu (prostor technické místnosti) a zde bude 

umístěn vodoměr ve výklenku obvodové zdi – napojení přípojky na venkovní vodovod, 

přesná poloha přípojky a umístění vodoměru a hlavního uzávěru vody bude určeno 

správcem venkovní sítě vodovodu. 

 Potrubí pro rozvod ÚT bude provedeno z trubek (ocelových, měděných, 

plastových – typ bude upřesněn dle investora). Po montáži bude otopná soustava 

podrobena zkouškám dle STN 06 0310 v plném rozsahu, o průběhu zkoušek bude 

proveden zápis. 
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 Zdrojem pro napojení objektu plynem bude nová středotlaká přípojka 

z polyetylenového potrubí PE DN 32 x 3,0 mm, která bude napojena na venkovní STL 

rozvod plynu z LPE potrubí 90. Tato přípojka bude ukončena ve výklenku obvodové zdi 

investora, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a fakturační plynoměr. 

Středotlaká přípojka bude vedena v zemi pod úrovní terénu. Trasa přípojky je vedena 

nejkratším směrem. Přesný způsob a místo napojení plynovodní přípojky na venkovní 

STL určí při provádění přípojky správce plynovodu. 

 

4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Před rodinným domem se nachází asfaltová komunikace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Příjezd k rodinnému domu je z místní komunikace, na které bude postaven 

rodinný dům Lužice parcela č. 2065/3. 

 

c) doprava v klidu 

 V rodinném domě je navržena garáž. 
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5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 Okolo objektu budou zpevněné plochy, které jsou zakreslené ve výkresové 

dokumentaci, ostatní plochy budou zatravněny. 

 

b) použité vegetační prvky  

 Plochy po zemních pracích budou zatravněny a budou vysázeny drobné dřeviny. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou navrhovány. 

 

 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí a jeho ochrana  

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, tak nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovali ovzduší. 

Splašková a dešťová kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci obce. Při provozu 

bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. kontejnerů. Půda 

nebude nijak znečištěná. V této oblasti nejsou žádné památkové ani ochranné pásma.  

 

Odpady při výstavbě budou zařazené podle katalogu odpadů následovně: 

Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 06 Smíšené odpady O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené složky betonu, cihel, 

obkladaček, dlaždic a keramiky  
O 
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Kód 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 04 04 Železo, ocel O 

 Smíšené kovy O 

 Káble jiné Jako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamenivo jiné jako uvedené v 17 05 03 O 

17 04 07 Výkopová zemina jiné jako uvedená v 17 05 05 O 

17 04 11 Smíšené odpady ze staveb a demolicí O 

20 03 99 Komunální odpady jinak nespecifikované O 

Poznámka: N nebezpečný odpad 

O ostatní odpad 

b) vliv na přírodu a krajinu  

 Stavba se nenachází v pásmu ochrany pámátných stromů, rostlin a živočichů. 

Ekologické vazby a funkce v krajině jsou zachovány. 

 

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

 Podmínky budou zohledněny. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

 Na pozemku nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpečnostní pásma 

 

7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Při stavbě domu nebudou ohroženi na zdraví ani pracovníci ani obyvatelé 

sousedních domů. Nebudou ohroženi vlivem úniku prachových částic, protože výstavba 

bude provedena postupnou ruční metodou. Lešení bude zabezpečeno a řádně označeno 

tak aby nedošlo k pádu na volně  pohybující se osoby kolem domu. 
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 8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi 

bude provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické 

energie bude měřen a fakturován. Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení 

staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v ulici. Odběr vody bude měřen a 

fakturován.  Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí 

skládku vytěžené, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, 

vybourané suti nevhodné k druhotnému využití. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz 

materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí 

zhotovitel v rámci své dodávky stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

 Staveniště je odvodněno do místní kanalizace. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

 Dopravní napojení staveniště bude uskutečněno zpevněnou příjezdovou cestou ze 

stávající komunikace vedoucí kolem staveniště. Po skončení prací bude dotčené území 

uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění 

nezpevněných ploch porušených stavbou).  

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

 Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo ze 

stávajících inženýrských sítí. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací skříň 

s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. Napojení na 

vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod 

v ulici. Odběr vody bude měřen a fakturován. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 stavba nemá negativní vliv na okolní stavby ani pozemky  

 

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

kácení dřevin 

 V souvislosti se stavbou nejsou navrženy žádné asanace a kácení dřevin, ani 

demolice. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Případné zábory pozemků v místě stavby budou dočasné. 

 

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

jejich likvidace 

 Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a 

využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. Přebytečná suť ze stavební činnosti 

bude ze staveniště odvezena na určená místa. Pouze případný nevyužitelný materiál bude 

předán odborně způsobilé firmě k recyklaci. Teprve nevyužitelné části budou případně 

uloženy na povolené skládky. Stavebník doloží na požádání zápis o případném uložení 

sutě. 

 

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

 Zemní práce jsou omezené pouze na základy domu. Veškerá zemina z výkopů 

bude ze staveniště odvážena na povolené skládky. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby neobsahuje 

žádnou výrobu, tak nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovali ovzduší. 

Používané mechanizmy budou v dobrém technickém stavu, nehrozí z nich úniky kapalin. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů) 

 Při stavbě domku nebudou pracovníci ohroženi na zdraví z důvodu vysokého 

stupně úniku prachových částic, neboť výstavba bude provedena postupnou ruční 

metodou. Pracovníci mohou být ohroženi pohyblivými částmi dopravníků, při pracích ve 

výškách hrozí pád. Při některých pracích budou pracovníci vystavení účinkům hluku od 

různého nářadí a strojů. Pohony jednotlivých strojů a zařízení budou elektromotory. 

Pracovníci obsluhy budou vybavení ochrannými pomůckami a proti hluku budou dostávat 

ochranné ucpávky do uší. Obecně platí, že rizikové vlivy budou omezené přísným 

dodržováním všech bezpečnostních norem a předpisů. Všechny vyvýšené plošiny a lešení 

budou vybavené zábradlím. Podle podmínek na pracovištích budou viditelně vyvěšené 

bezpečnostní a výstražné tabulky.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nebude potřeba provádět úpravy pro bezbariérové užívání stavby. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Nejsou plánovaná žádná dopravní inženýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

 Při výstavbě bude stavba chráněna před povětrnostními vlivy ochrannými 

plachtami, Betonové konstrukce budou polévány vodou dle technologického předpisu 

tak, aby nedocházelo k trhlinám v betonu. Stavba bude prováděna ruční metodou, aby 

nedošlo ke zvýšenému úniku prachových částic. Stavební materiál bude uložen v 

mobilním skladu na parcele na paletách pod ochrannou plachtou. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Pro stavbu je vymezena doba cca 1,5 roku. Stavba bude omezena zimní 

technologickou přestávkou. 
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D.1.1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 

Název stavby:   Rodinný dům 

Druh stavby:   Novostavba 

Místo stavby:    Katastrální území Lužice u Hodonína, č.p. 2065/3 

 

Jméno a příjmení stavebníka:   Ing. Kateřina Komínková 

Místo trvalého pobytu stavebníka:   Lipová alej 14, 695 01 Hodonín 

 

Jméno a příjmení projektanta:   Ing. Kateřina Komínková 

Kontaktní adresa:     Lipová alej 14, 695 01 Hodonín 

 

Plocha pozemku     1010 m2 

Zastavěná plocha RD    127,05 m2 

Zpevněné plochy     32,7 m2 

Obytná plocha RD     226,8 m2 

Užitková plocha RD     127,05 m2 

RD zahrnuje 1 bytovou jednotku. 

 

 

D.1.1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ 

STAVBU 

 

 Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům s garáží. Objet RD 

je navržen pro čtyřčlennou rodinu. RD má půdorysné rozměry 10,5 m x 9,5 m s garáží 

3,5 m x 7,8 m. Je opatřen sedlovou střechou. Výška objektu je 7,63 m. Vstup do RD je 

řešen ze SZ strany. 

 

 Dispozičně se po vstupu bude nacházet předsíň (zádveří), chodba, kuchyň, 

obývací pokoj, pracovna, šatna, WC. Poté se po schodišti v chodbě dostaneme do 2.NP, 

kde jsou umístěny dětské pokoje, koupelna s WC a šatna a ložnice. Po schodišti do 1.S se 
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dostaneme do technické místnosti, sklad a prostoru pro fitnes. Přístup a příjezd k objektu 

bude zajištěn z místní komunikace po zpevněné ploše z velkoformátové zámkové dlažby, 

budované zároveň s RD. Objekt RD nebudou užívat osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Objekt je navržen ze systému PORFIX.  

Obvodové zdivo Porfix P2-480 tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdivo je Porfix P2-480 tl. 250 

mm, příčky jsou navrženy z příčkovek Porfix. Stropy tvoří POT nosníky a keramické 

vložky MIAKO, vzdálenosti po 625 a 500 mm. Vnější obvodové zdivo v suterénu je ze 

ztraceného bednění VEREBEX 495x300x240.  

 

 Okna a venkovní dveře budou plastová Lomax s izolačním dvojsklem. Dveře 

v interiéru dřevěné do dřevěných obložkových zárubní, Schodiště bude monolitické. 

Komínové těleso je z komínového systému SCHIEDEL. Podlahy v obytných 

místnostech, na chodbách a v kuchyni laminátová podlaha, v hygienických prostorách, 

pracovně a předsíni keramická dlažba.  

 

D.1.1.3 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

 Veškeré výškové kóty jsou vztaženy k 0,000 = úroveň podlahy 1NP. 

 

D.1.1.3.1 Zemní práce 

 

 Před zahájením výkopů bude z pozemku sejmuta ornice tl. 200 mm, která bude 

deponována na skládku na pozemku rodinného domu tak, že ji bude možno využít k 

následným úpravám terénu stavebního pozemku. Bude vyhloubena hlavní výkopová 

jáma, která bude sloužit k vybudování suterénu. Výkop bude svahovaný, do hloubky -

3,000 m. Budou provedeny rýhy pro vytvoření stupňovaného základu do hloubky dle 

výkresu základů. Dále budou provedeny výkopy svislých rýh, které jsou v suterénu výšky 

350 mm, tedy do hloubky -3,350 m a šířky 600 mm. K zakládání u 1.NP jsou vytvořeny 

rýhy výšky 800 mm, tedy do hloubky -1,050 m a šířky 400 mm pod obvodovými stěnami. 
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Dále budou vytvořeny výkopy pro základové patky pod pilíře v závětří, budou provedeny 

do hloubky – 1,050 m, o velikosti výkopu 300 x 300 mm. 

 

D.1.1.3.2 Základové konstrukce 

 

 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. V 

nepodsklepené části je hloubka základové spáry -1,050 m, základ je výšky 800 mm a 

šířky 400 mm pod obvodovými stěnami. V podsklepené části je hloubka základové spáry 

-3,350 m. Základy jsou výšky 500 mm a šířky 600 mm. Podkladní betony jsou z betonu 

třídy C20/25 v tloušťce 150 mm. Podkladní beton je vyztužen KARI sítí Ø6 s oky 150 x 

150 mm. V základových konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro instalace. Výkresy 

základů viz. projektová dokumentace. 

 

D.1.1.3.3 Svislé konstrukce 

 

 Obvodové zdivo je navrženo z nosných tvárnic PORFIX P2-480 tl. 300 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je PORFIX P2-480 tl. 250 mm, vnitřní nenosné zdivo - příčky, je 

navrženo z příčkovek PORFIX. Zdivo je uloženo na zdící maltu PORFIX. Tepelná 

izolace je u otvorů s přesahem 40 mm kvůli eliminaci tepelných mostů.  Obvodové zdivo 

v suterénu je ze ztraceného bednění. Budou použity tvárnice VEREBEX, vyztuženy a 

zality betonem. Tvárnice ztraceného bednění se ukládají na sucho, bez malty. Ve svislých 

konstrukcích suterénu budou vytvořeny prostupy pro instalace. Překlady nad otvory v 

nosných stěnách budou tvořeny nosnými keramickými překlady PREFA BRNO RZP u 

obvodového zdiva ze ztraceného bednění v suterénu a PORFIX.  

 

D.1.1.3.4 Stropní konstrukce 

 

 Stropní konstrukce 1.S a 1.NP je z nosníků POT a stropních vložek miako PTH 

19/62,5 a 19/50. Celá konstrukce je zalita betonem C16/20. Zálivkový beton bude 

vyztužen KARI sítí Ø6 s oky 150 x 150 mm. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Uložení 

stropu je 125 mm. Je nutné dodržovat závazné podmínky pro montáž. Celý systém stropu 

je vyskládán tak, aby byl co nejjednodušší na pokládku, a aby se ve stropní konstrukci 
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vyskytovalo co nejméně dobetonávek. Dobetonávka pouze v místě komínu, garáže a nad 

WC v 1NP Dobetonávky lze do jisté míry zamezit uložením více nosníků vedle sebe. 

Výkresy stropu viz. projektová dokumentace. ŽB věnce budou v místě ukončení stropní 

konstrukce, v místě ukončení nosných stěn. ŽB věnce budou navrženy specialistou. ŽB 

věnce jsou ve vodorovné poloze. 

 

D.1.1.3.5 Schodiště 

 

 Vertikální komunikace v objektu je řešena dvouramenným levotočivým 

schodištěm. Schodiště je řešeno jako monolitické schodiště. Stupně mají šířku 280 mm, 

a jsou ve výšce 176,47 mm mezi 1.NP a 2.NP. Zábradlí je ocelové. Výška zábradlí bude 

900 mm. Schodiště mezi 1.NP a 1.S má šířku stupně 300 mm, a jsou ve výšce 165 mm. 

Návrh schodiště je předběžný, konečný návrh určí specialista dle požadavků investora.  

 

D.1.1.3.6 Krov  

 

 Střecha nad objektem je sedlová, sklon střechy je 35°. Nad garáží je střecha 

sedlová se sklonem 15°. Nad vchodem je navržen přístřešek opatřen sedlovou stříškou ve 

sklonu 35°. Konstrukce krovu nad objektem se skládá z prvků pozednice, vaznice, krokve 

a kleštiny. Vaznice 140 x 180 mm jsou uloženy na nosném systému vnitřních stěn. 

Kotvení pozednic, rozměru 140 x 140 mm, je do železobetonového věnce pomocí ocelové 

kotvy průměru 15 mm po cca 1,5 m. Na pozednice a vaznice jsou uloženy krokve. Krokve 

nad objektem jsou rozměru 160 x 140 mm. Vzdálenost krokví se pohybuje od 650 mm až 

po max. 1 050 mm. Krokve jsou v každém poli ztuženy oboustrannými kleštinami 50 x 

160 mm. Přes pojistnou hydroizolaci budou ke krokvím připevněny dřevěné kontralatě 

60 x 40 mm a k nim latě 60 x 40 mm. Konstrukce krovu nad garáží je stejná. Krokve 

budou ze spodu podbity dřevěným bedněním z palubek P+D tloušťky 20 mm. Přes 

pojistnou hydroizolaci budou ke krokvím připevněny dřevěné kontralatě 60 x 40 mm a k 

nim latě 60 x 40 mm. Konstrukce krovu přístřešku se skládá z prvků pozednice a krokve. 

Kotvení pozednic, rozměru 160 x 140 mm, je do železobetonového věnce pomocí ocelové 

kotvy průměru 15 mm. Na pozednici budou osazeny krokve rozměru 160 x 140 mm. Na 

krokve bude nabito dřevěné bednění z palubek P+D tloušťky 20 mm. Přes pojistnou 
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hydroizolaci budou ke krokvím připevněny dřevěné kontralatě 60 x 40 mm a k nim latě 

60 x 40 mm. Použitý materiál je smrkové dřevo. Všechny prvky budou opatřeny 

ochranným nástřikem. Výkres krovu viz. projektová dokumentace. 

 

D.1.1.3.7 Krytina 

 

 Střešní krytina je skládaná z betonových tašek KM - BETA Hodonka. Barva 

střešní krytiny je černá. Střešní krytina včetně všech doplňků (okrajové a prostupové 

tašky, hřebenáče apod.). Nad objektem bude sklon střechy 35°. Nad garáží bude sklon 

sedlové střechy 35°. Bude použita stejná střešní krytina jako nad objektem. Dále bude 

požita střešní krytina na přístřešek nad závětřím, zde bude sklon střechy také 35°. Střešní 

tašky budou zavěšeny na dřevěné latě 60 x 40 mm, přibité ke kontralatím 60 x 40 mm. 

Odvodnění střechy pomocí okapového systému Satjam. Systém je z pozinkovaného 

plechu, barvy černé. U objektu a garáže je okap Ø150 mm, svod Ø100 mm. U přístřešku 

je okap Ø125 mm a svod Ø90 mm.  

 

D.1.1.3.8  Komín 

 

 Komín bude proveden ze systému SCHIEDEL. Typ komínu SCHIEDEL UNI  20 

320 x 460 mm, průměr průduchu je Ø200 mm. V nadstřešní části bude vytvořen z 

betonových prstenců s imitací lícového zdiva - barva hnědá. Konec komína bude opatřen 

krycí keramickou deskou v hnědé barvě. Komín bude u střechy opatřen oplechováním na 

míru z hliníkových plechových profilů. Vzdálenost dřevěných prvků krovu od 

komínového tělesa musí být min. 50 mm. 

 

D.1.1.3.9 Hydroizolace a parozábrany 

  

 Izolace proti zemní vlhkosti - Hydroizolační folie SKLOBIT MINERAL  tloušťky 

2 x 2 mm je v celé základové části rodinného domu. Hydroizolační folie jsou ve svislé 

poloze kotveny k nosným svislým konstrukcím pomocí kotvících prvků společně s 

tepelnou izolací. Na vodorovných a mírně šikmých plochách se nekotví. Při napojování 

se pásy překládají 150 mm a vzájemně se spojují horkovzdušným svarem. Izolace je 
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vytažená 250 mm nad upravený terén. V místě prostupů rozvodů a u anglického dvorku 

musí být provedeno těsnění. Hydroizolace podlah - v koupelnách a WC je pro případ 

zvýšení ochrany proti případné vodě na betonové mazanině aplikovaná hydroizolační 

stěrka WETISOL v tloušťce 1 mm. Hydroizolace nebude kotvená, u zátěžové skladby je 

vhodné ji pouze přitížit. Hydroizolace střech - na střešní konstrukci nad objektem i nad 

garáží je použita pojistná hydroizolace - folie GUTTAFOL tloušťky 0,2 mm. Pojistná 

hydroizolace je použita i na přístřešku nad závětřím. Konce fólie nad okapem budou 

vyvedeny na okapničku směřující do okapního žlabu. V hřebeni střechy budou přesahy 

fólie slepeny. Nad objektem a garáží je použita parozábrana - ISOCELL ALUVAP 90 

tl.0,23 mm. 

 

D.1.1.3.10 Tepelná a kročejová izolace 

 

 Tepelná izolace podlahy na terénu - na celý objekt je použita tepelná izolace 

STYRODUR EPS 100 F. V suterénu je na podlahu použita vždy tepelná izolace 

STYRODUR XPS 3035 CS v tloušťce 140 mm. Tepelná izolace v garáži je v tloušťce 

100 mm. Tepelná izolace stěny - na zateplení stěn v suterénu je použita tepelná izolace v 

tloušťce 120 mm. Jelikož jsou izolace ve svislé poloze, jsou do suterénní stěny kotveny 

pomocí kotvících hmoždinek EJOT.  

 Tepelná izolace soklů - sokly jsou zatepleny tepelnou izolací STYRODUR XPS 

3035 CS tloušťky 120 mm. Zateplení suterénu izolací bude vytaženo až na soklovou část.  

 Tepelná izolace v nadzemních podlažích - v podlaze nad suterénem bude použita 

tepelná izolace tloušťce 40 mm. V podlaze nad 1.NP bude použita kročejová izolace v 

tloušťce 30 mm.  

 Zateplení střech - střecha nad objektem je zateplena ve dvou vrstvách. Hlavní 

tepelnou izolací je AIRROCK ND v tloušťce 160 mm, která je uložena mezi krokvemi. 

Poté je ještě osazena vrstva izolace v tloušťce 50 mm, která je uložena mezi konstrukcí 

SDK profily, na které jsou osazeny sádrokartonové desky. Zateplení střešní konstrukce 

nad garáží je stejné. 

 Tepelná izolace věnců - zateplení věnců v obvodových stěnách tepelnou izolací 

není vzhledem k dostatečnému zateplení obvodové stěny nutné. Obvodové věnce jsou z 

vnější strany chráněny věncovkou PORFIX.  
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D.1.1.3.11 Podlahy 

 

 V objektu se vyskytují nášlapné vrstvy z keramické dlažby a laminátové podlahy. 

Skladby jednotlivých podlah jsou uvedené ve výkresové dokumentaci jednotlivých řezů 

a detailů. 

 

D.1.1.3.12 Úpravy povrchů 

 

 Vnitřní omítky - na vnitřní zdivo je aplikovaná vnitřní silikátová omítka CEMIX 

 Vnější omítky - na vnější obvodové zdivo je naneseno lepidlo CEMIX a 

stěrkovací hmota, poté silikátová omítka. 

 Vnitřní obklad - v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 

keramické obklady (poloha, velikost a rozsah viz. výkresy podlaží a legendy místností).  

Přesné určení barevného řešení bude určeno investorem v průběhu realizace stavby. 

 Vnější obklad - na objektu je z vnější strany obklad imitace kamene do výšky 250 

mm od upraveného terénu. Barva obkladu je hnědá. Dále budou přesahy střechy opatřeny 

dřevěným obkladem (bedněním) z pohledových dřevěných palubek P+D.  

 Nátěry - Dřevěné prvky krovu budou opatřeny 2 x nátěrem resp. nástřikem 

BOCHEMITU. Viditelné části konstrukcí transparentním nástřikem. Viditelné prvky 

krovu budou opatřeny dvojnásobným lazurovacím lakem v odstínu dle přání investora.  

 Malby - na vnitřní omítky bude provedena malba (PRIMALEX), v barevném 

odstínu dle přání investora. Šikmé a vodorovné podhledy ve 2.NP budou z protipožárních 

sádrokartonových desek KNAUF tl.12,5 mm, připevněné prostřednictvím hliníkového 

nosného roštu ke krokvím resp. kleštinám. V místnosti koupelny budou použity 

sádrokartonové desky impregnované. 

 

D.1.1.3.13 Truhlářské výrobky 

 

 Vnitřní dveře budou dřevěné od výrobce SAPELI do obložkových zárubní. Jedná 

se o dveře plné, nebo částečně prosklené. Výplně okenních a dveřních otvorů v 

obvodových stěnách budou plastové od výrobce LOMAX. Barva oken i dveří hnědá. 

Střešní okna budou dřevěná od firmy VELUX. Dle přání investora budou výplně otvorů 
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opatřeny žaluziemi a sítěmi proti hmyzu. Schodiště je řešeno jako monolitické 

s dřevěným povrchem stupně, materiál buk (viz.bod 5.). Všechny dřevěné výrobky jsou 

detailněji popsány ve výpisu truhlářských prvků. V místě suterénního okna bude umístěn 

anglický dvorek ACO Markant. 

 

D.1.1.3.14 Klempířské výrobky 

 

 Okapový systém bude od výrobce SATJAM, z ocelového pozinkovaného plechu 

černé barvy. U objektu a garáže je okap Ø150 mm, svod Ø100 mm. Okapnička pod 

hydroizolaci je z pozinkovaného plechu, barvy hnědé. Ostatní prvky jako vnější parapety, 

oplechování atd. jsou hliníkové. Všechny klempířské výrobky jsou detailněji popsány ve 

výpisu klempířských prvků. 

 

D.1.1.3.15 Rozvody potrubí 

  

 Splašková kanalizace bude vedena v drážkách příček a ve vytvořených 

předstěnách ze sádrokartonových desek. V suterénu bude kanalizace vedena pod stropní 

konstrukcí. Vodovod je opět veden v drážkách příček a ve vytvořených předstěnách ze 

sádrokartonových desek. V části přes chodbu, ve schodišťovém prostoru, je potrubí 

vedeno v podlaze. V suterénu bude vodovod veden pod stropní konstrukcí. Příprava TUV 

je zajištěna el.zásobníkem vody. Plynovodní přípojka bude napojena na místní stávající 

plynovod. Elektro přípojka bude provedena napojením zemním kabelovým vedením NN. 

Ve stropní konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro průchod stoupacího potrubí. 

Prostupy ve zdi v suterénu a v základech prochází potrubí z objektu a jsou napojeny na 

příslušné inženýrské sítě v přilehlé komunikaci. Dešťová kanalizace povede do vsakovací 

jímky umístěné na pozemku. 
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ZÁVĚR 

 

 Při návrhu projektové dokumentace výše uvedeného objektu byly dodrženy 

všechny platné zákony, normy a vyhlášky. Projekt byl zpracován podle předem  zadaných 

kritérií. Změny oproti prvotním návrhům jsou minimální. Jsou navržena opatření 

protihlukové neprůzvučnosti pórobetonové příčky v podkroví a také vhodnější dispoziční 

řešení ve „špinavé“ zóně domu. Výstupem bakalářské práce je projekt ve stupni pro 

provedení stavby včetně všech posouzení,  které byly vyžadovány. Cíl vytvořit moderní 

rodinný dům s co možná nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi a eliminací tepelných 

mostů byl splněn. Svědčí o tom i zpracované posudky v přílohách a také posouzení 

v softwaru Area 2010. Dům tak díky nízkým nárokům na vytápění bude šetrný 

k životnímu prostředí. Mino jiné i díky využití dešťové vody k zahradním účelům. 

Zpracování bakalářské práce mi přineslo mnoho nových poznatků, které jsem získal 

studováním literatury a odbornou konzultací vedoucího bakalářské práce.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Literatura: 

- ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  
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Normy: 

- ČSN 73 1001 – Zakládání budov 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 

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

- ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení  

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 0532 – Akustika 

 

Vyhlášky: 

- Vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
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Webové stránky: 

- http://www. isover.cz 
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- http://www.lomax.cz 

- http://www.kmbeta.cz 

- http://www.schiedel.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

U … součinitel prostupu tepla 

R … tepelný odpor 

Rsi, Rse … tepelný odpor na vnitřním povrchu a vnějším povrchu 

frsi … teplotní faktor vnitřního povrchu 

μ … faktor difúzního odporu 

i … návrhová vnitřní teplota 

e … návrhová vnější teplota 

HT … měrná tepelná ztráta přechodem tepla 

Uem … průměrný součinitel tepelného odporu 

k. ú.  … katastrální území  

parc. č. … parcelní číslo  

C 16/20 … třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 

S … plocha 

m … hmotnost 

h … výška 

h1 … podchodná výška 

h2 … průchodná výška 

KV … konstrukční výška 

SV … světlá výška 

XPS … extrudovaný polystyren  

EPS … expandovaný polystyren  

TI … tepelná izolace 

HI … hydroizolace 

ŽB … železobeton 

PÚ … požární úsek 

PBS … požární bezpečnost staveb 

Po … procento požárně otevřených ploch [%] 

Spo … požárně otevřená plocha [m2] 

PT … původní terén  

UT … upravený terén  

RD … rodinný dům 
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