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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá návrhem zděného polyfunkčního rodinného domu 

v malebném prostředí městečka Štramberk. V objektu je situována bezbariérová 

keramická dílna s vlastní prodejnou a jedna bytová jednotka pro čtyřčlennou rodinu. 

U navrhované stavby byl kladen důraz na funkčnost, energetickou nenáročnost a 

zakomponování do místní krajiny. Objekt je částečně podsklepený, má 2 nadzemní podlaží 

a podkroví. Střecha je sedlová, krytá keramickou pálenou krytinou. V prvním podlaží je 

z obývacího pokoje přístupná rozlehlá terasa, která skýtá příjemný výhled do krajiny. 

 

Klíčová slova 

Polyfunkční rodinný dům, keramická dílna, terasa, výhled do krajiny, obytné 

podkroví, bezbariérová provozovna, sedlová střecha, kamenný obklad, francouzská okna, 

suterén. 

 

Abstract 

Bachelor's thesis describes the design of multifunctional brick family house in the 

picturesque town Štramberk. In the building there is a barrier free ceramic workshop with 

own store and a housing unit for a family of four. The main focus was on functionality, 

low energy consumption and placement into the local landscape. The building has a 

partial basement, two floors and an attic. The roof is gabled, covered with ceramic burnt 

roofing. On the first floor there is a living room with large terrace, which offers a nice 

view of the countryside. 

 

Keywords 

Multifunctional house, ceramic workshop, terrace, view of the countryside, 

residential attic, barrier-free workshop, gabled roof, stone tiles, french windows, 

basement. 
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1. Úvod 

Má bakalářská práce se zabývá návrhem polyfunkčního rodinného domu, ve 

kterém je mimo bytové buňky také bezbariérová provozovna. Toto téma mi bylo přiděleno 

vedoucím práce a přiznám se, že napoprvé jsem z něho nebyl vůbec nadšený. Připadalo 

mi, že jsem moc svázaný požadavky zadání a že nemohu naplno projevit svou fantazii. 

Teď už vím, že jsem se v tom mýlil.   

Během postupné práce na studii projektu v zimním semestru jsem navrhování 

stále více začínal přicházet na chuť a zjistil jsem, že právě o tom je má budoucí profese. 

Jak něčí určité představy přetavit ve fungující celek, se kterým bude spokojený investor i 

já, jako projektant. 

V navrhovaném rodinném domě jsem se nakonec rozhodl situovat keramickou 

dílnu, protože ač se to na první pohled nezdá, umělecká keramika má ve svém základě 

velmi mnoho společného s tradičními stavebními materiály. Zvolené provozovně se značně 

musel přizpůsobovat návrh celého objektu, protože výroba keramiky má svá jistá 

specifika. Objekt má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Fasády jsou výrazně 

členěné, s množstvím velkých oken, takže dům už z dálky poutá pozornost. Nosnou 

konstrukci jsem navrhoval z keramických tvárnic a stropů od firmy Wienerberger. Na 

střešní konstrukci jsem použil nadkrokevní izolaci, s kterou jsem se setkal během své 

praxe, a zaujala mě. V práci jsem se hodně zabýval právě nejrůznějšími tepelně-izolačními 

materiály, s kterými se v poslední době na našem trhu doslova roztrhl pytel. Díky tomu 

jsem získal lepší obecný přehled a rámcovou představu o možnostech daných stavebních 

materiálů.  

Práce mi zároveň ukázala na mé nedostatky, které jsem byl nucen dohánět a 

postupně je odstraňovat. Jednalo se zejména o špatné rozvržení navrhování a 

nesystematičnost. Tato zkušenost je pro mne určitě přínosem do budoucna. 
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2. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba polyfunkčního rodinného domu s keramickou dílnou v 1NP včetně 

napojení na dopravně technickou infrastrukturu. 

b) místo stavby 

Stavba stojí na stavební parcele 832/17 katastrálního území města Štramberk 
v Moravskoslezském kraji 

 
c) předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) stavebník 

Martina Polášková, Mniší 133; Kopřivnice; 742 21 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel 

Michal Horecký, Na Lani 266; Nový Jičín; 741 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa města Štramberk, projektová dokumentace pro stavební povolení 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Novostavba polyfunkčního rodinného domu se nachází na nezastavěné parcele 

832/17 ve městě Štramberk na ulici Česká. Navrhovaný objekt respektuje platný územní 

plán. Řešeno je bezprostřední okolí objektu včetně napojení na místní komunikace a 

inženýrské sítě. 

b) údaje o ochraně území 

Na dotčeném území není žádný požadavek na ochranu území. 



  

c) údaje o odtokových poměrech 

Navrhovanou stavbou nebudou výrazně narušeny odtokové poměry v řešeném 

území. Srážková voda bude z části zachytávána v podzemní akumulační nádrži. Sklonem 

pozemku je zajištěno jeho dostatečné odvodnění.  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaný objekt plně respektuje platný územní plán města Štramberk schválený 

městskou radou. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, regulačním plánem 

Na řešeném území není vydán regulační plán, územní řízení bude součásti řízení o 

povolení stavby 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhovaný objekt splňuje všechny požadavky dané platným územním plánem 

v dané lokalitě. Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškerým požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno. Vyjádření dotčených 

orgánů je součástí příloh technické dokumentace pro stavební povolení. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

U navrhovaného objektu nebylo potřeba udělení výjimek a úlevových řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

U navrhovaného objektu není uvažováno se žádnými podmiňujícími investicemi  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Navrhovanou stavbou je dotčen pozemek na parcele 832/17 v majetku investora a 

dále pozemek na parcele 832/1 v majetku obce Štramberk. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba 

 



  

b) účel užívání stavby 

Navrhovaný objekt je určen pro trvalé bydlení 4 osob v 2NP a 3NP. V 1NP je 

situována provozovna keramické dílny s maximálním obsazením 4 pracovníků. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba není zatížená žádnou ochranou 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaný objekt splňuje všechny požadavky dané platným normami. Projektová 

dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

ve znění pozdějších předpisů a zároveň v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají 

navrhovaného objektu. Bezbariérový přístup je řešen pouze v provozovně. 

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

právních předpisů 

Veškerým požadavkům dotčených orgánů bylo vyhověno. Vyjádření dotčených 

orgánů je součástí příloh technické dokumentace pro stavební povolení. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyla udělena. 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha: 140 m2 

obestavěný prostor: 1195,25 m3 

užitná plocha: 332,81 m2 (obytná část: 263,28 m2, provozovna: 69,53 m2) 

počet funkčních jednotek: 2 (obytná část, provozovna) 

počet uživatelů: 8 (obytná část: 4, provozovna: 4) 

i) základní bilance stavby 

potřeba vody: dle přesného výpočtu projektanta zdravotechniky 



  

dešťová voda:  odvedena do podzemního zásobníku o objemu 4000 l, přepad do 

kanalizace 

topné médium: plyn 

třída energetické náročnosti budovy: výpočet uveden v příloze dokumentu 

parkovací místa: 4 (2 krytá, 2 nekrytá) 

j) základní předpoklady výstavby 

Celková maximální lhůta výstavby: cca 24 měsíců 

Zahájení stavby: červen 2015 

1. etapa: příprava pozemku (červen 2015) 

2. etapa: výkopy (červen 2015) 

3. etapa: betonáž základů (červenec 2015) 

4. etapa: hrubá stavba (srpen-září 2015) 

5. etapa: zastřešení (říjen 2015) 

6. etapa: dokončovací práce (březen 2016) 

7. etapa: úprava terénu (červen 2016) 

8. etapa: dokončení stavby (červenec 2016) 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena díla je odhadována v rozmezí 3 775 000 až 4 775 000 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická  

zařízení 

SO1.01: Novostavba polyfunkčního rodinného domu 

S01.02: Novostavba zahradního domku 

S01.03: Podzemní zásobník na dešťovou vodu včetně připojení 

S01.04: Zpevněné plochy 

S01.05: Oplocení včetně boxu na popelnice 

S01.06: Vodovodní přípojka 

S01.07: Kanalizační přípojka 



  

S01.08: Plynová přípojka 

S01.09: Přípojka elektřiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29. 5. 2015  

Michal Horecký      Podpis: …………………….. 
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3. Souhrnná technická zpráva 

A.1 Popis území stavby 

d) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek (parcela 832/17) pro novostavbu rodinného domu s 

provozovnou na území obce Štramberk je mírně svažitý a má plochu 1200 m2. Leží 

v nadmořské výšce přibližně 410 m. n. m. Pozemek je téměř obdélníkového tvaru, pouze 

na severovýchodě z něho vybíhá menší obdélníkový výběžek. Na pozemku se vyskytuje 5 

vzrostlých stromů, které zůstanou zachovány, zbytek pozemku je pokryt travním 

porostem. Pozemek sousedí s místní komunikací (ulice Česká) na kterou bude navrhovaný 

objekt napojen. Žádná omezení omezující jeho využití nejsou známa (mimo určení využití 

území územním plánem). V platném územním plánu je tento pozemek určen pro 

individuální rodinnou výstavbu. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na stavebním pozemku byl proveden základní geologický průzkum a 

hydrogeologický průzkum. Geologickým průzkumem byly zjištěny základové poměry na 

stavebním pozemku. Nachází se zde štěrkovitá propustná zemina o únosnosti 0,19 MPa. 

Hydrogeologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní vody na pozemku. Tato 

hladina se nachází v hloubce přibližně 2,1 m. Další průzkumy nebyly nutné, protože 

stavba se nenachází v památkové zóně ani v přírodní rezervaci. 

f) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na území obce Štramberk se nachází ochranné pásmo vápencového kamenolomu 

firmy Kotouč Štramberk s.r.o., toto ochranné pásmo nijak nebrání plnohodnotnému využití 

pozemku pro stavbu rodinného domu. Parcelou ani v jejím okolí neprobíhá žádné vedení 

vysokého napětí, vysokotlaký plynovod, hlavní vodovodní řád, železnice, dálnice ani jiné, a 

proto se zde další ochranná pásma nevyskytují. 

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

Průměrná nadmořská výška stavebního pozemku je 410 m. n. m. Pozemek se 

nenachází v záplavovém území, protože v jeho blízkosti se nenachází žádný významný 

vodní tok ani vodní dílo. Vyloučené je, vzhledem k poloze pozemku, i zaplavení z důvodu 

dešťových srážek. Pozemek taktéž neleží na poddolovaném území. 

 



  

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

poměry území 

Stavba po svém dokončení bude mít minimální vliv na stavby a pozemky ve svém 

okolí. Během výstavby hrozí zvýšená prašnost a hlučnost, která budou částečně 

eliminována pevnou pracovní dobou a řádem na staveništi. Odtokové poměry území 

nebudou narušeny. Dešťová voda zachycená střešní konstrukcí objektu bude odváděna do 

podzemního zásobníku na pozemku investora a přepad následně mimo pozemek pomocí 

dešťové kanalizace, která bude napojena na veřejnou kanalizační síť obce. Obec 

disponuje pouze jednotnou kanalizací. Po dokončení stavby bude okolí objektu narušené 

výstavbou uvedeno do původního stavu. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádný objekt, není tedy nutné žádné demolice ani 

asanace. Stromy jsou na stavebním pozemku v počtu pěti kusů, ale nebrání samotné 

výstavbě objektu, a proto nebude nutnost je kácet. Stromy budou chráněny proti 

poškození během výstavby ochranným dřevěným bedněním. 

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Pozemek je veden jako stavební parcela, a proto nejsou kladeny žádné požadavky. 

k) územně technické podmínky   

Stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce. Z jedné strany pozemek 

přiléhá k místní veřejné komunikaci. Dopravní napojení proto bude řešeno právě z této 

komunikace formou zpevněného vjezdu na pozemek. To samé se týká i chodníkových 

těles. Technická infrastruktura (inženýrské sítě) se nacházejí na veřejných pozemcích v 

těsné blízkosti stavebního pozemku a je možnost se na tyto sítě pohodlně připojit. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před začátkem samotné stavby musí být dokončeny přípojky inženýrských sítí pro 

napojení na zařízení staveniště (jedná se především o přípojku elektrické energie a 

staveništní vodu). Související investice bude po dokončení stavby do úpravy veřejného 

prostranství do původní polohy (možnost znehodnocení chodníkového tělesa během 

výstavby). 

 

 



  

A.2 Celkový popis stavby 

A.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt po dokončení bude sloužit k trvalému bydlení rodině o 4 osobách a provozu 

keramické dílny o s počtem maximálně 4 zaměstnanců. Obytná část se bude nacházet v 2 

NP a podkroví objektu. V přízemí se bude nacházet keramická dílna, s veškerým 

potřebných technickým zázemím, která bude řešena jako bezbariérová. Suterén je 

přístupný pro obyvatele rodinného domu. Provozovna je řešená jako samostatná, ale je 

uvažováno, že v ní budou pracovat obyvatelé objektu. Prodejna keramické dílny je 

uvažována pouze pro doprodej vlastních výrobků a doplňkový prodej souvisejících 

předmětů. Hlavním předmětem dílny je zakázková výroba, a proto není uvažováno 

s dostatečným zázemím pro zákazníky (parkovací stání). 

A.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

k) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Na území není schválený žádný regulační plán. V územním plánu obce jsou 

uvedeny požadavky na sedlovou střechu s pálenou keramickou krytinou. Kompozice 

prostorového řešení spočívá v jednoduchém obdélníkovém tvaru objektu, který je zasazen 

ve svahu na pozemku 6 metrů od uliční čáry. Svým natočením odpovídá požadavkům na 

orientaci pobytových místností ke světovým stranám. Navrhovaný objekt svým tvarem a 

prostorovým uspořádáním nebude narušovat okolní charakteristickou zástavbu. 

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

řešení 

Tvar objektu je jednoduchý obdélník zakončený sedlovou střechou se sklonem 

40°. Z druhého patra objektu vybíhá terasa, která zároveň slouží jako krytý přístřešek pro 

auto. Okna jsou dostatečně velká, do zahrady řešená jako francouzská. Objekt bude 

postaven z pálených zdících prvků pojených vápenocementovou maltou. Stropní a 

základové konstrukce budou z betonu, popřípadě železobetonu a krov bude řešen jako 

dřevěný. Krytina střechy z pálených keramických tašek. Fasáda bude na některých 

místech obložena kamenným a dřevěným obkladem. Barevné řešení objektu je takové, 

aby zapadlo do okolní zástavby. 

A.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V prvním nadzemním podlaží je umístěna provozovna (keramická dílna). Zákazník 

vstupuje hlavním vchodem do prodejny s regály a výlohou. Z prodejny můžeme pohodlně 



  

vstoupit přímo do keramické dílny. Dílna je rozdělena na 3 části. V jedné místnosti se 

nachází elektrická keramická pec o objemu 0,5 m3 a stoly s regály pro glazování výrobků. 

Tato místnost je přístupná i z garáže, která slouží pro nájemce provozovny. Další místnost 

je vlastní dílna s elektrickým keramickým kruhem, stoly a regály pro výrobu výrobků. Dílna 

je stavebně propojena s prostorem, v kterém najdeme výlevku, umyvadlo a další úložné 

prostory. V tomto prostoru je místo pro skladování keramické hlíny, části polotovarů 

výrobků a také se tady vstupuje do bezbariérové koupelny s WC. Celá provozovna je 

řešená jako bezbariérová. K provozovně patří již zmiňovaná garáž, přes kterou se dílna 

může pohodlně a v suchu zásobovat materiálem.  

Dalším vchodem se vstupuje do vlastní obytné části. V prvním patře leží schodiště, 

po kterém se vstupuje do suterénu nebo do vyšších pater. Suterén slouží jako technické 

zázemí celé stavby. Nachází se zde plynová kotelna a zbylý prostor je upraven pro 

skladovací účely. Obyvatelé domu si zde mohou odložit kola, zavařeniny a jiné věci. 

V druhém patře po výstupu ze schodiště vstupujeme do prostorné předsíně, v 

které jsou veliké skříně pro uložení svršků. Zároveň z předsíně můžeme jít na 

pohotovostní WC s mini umyvadlem. Za předsíní je hala s pohovkou, která může sloužit 

pro přijímání hostů. Z haly vstupujeme do obytného prostoru s kuchyní a obývacím 

pokojem. Celý tento prostor je velice vzdušný a prosvětlený. Na patře najdeme dále ještě 

hostinský pokoj a pracovnu s vlastním WC. 

Třetí patro v podkrovním prostoru je vyhrazeno klidové zóně. Prostor je řešen 

centrálně z haly. Z této haly je přístup do všech pokojů a místností. Tato hala může díky 

své velikosti sloužit dětem k hraní. Na patře dále najdeme dva dětské pokoje, ložnici 

rodičů s vlastní koupelnou, samostatné WC, společná koupelna s vanou a sprchovým 

koutem a prádelna. Podkrovní prostor díky šikminám, střešním oknům a dřevěným 

prvkům působí velice mile a útulně. 

A.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

První nadzemní patro, kde se nachází provozovna keramické dílny, bude řešeno 

jako bezbariérové. Veškeré dveře budou mít šířku nejméně 800mm, budou bezprahové a 

bezbariérově bude vyřešený i samotný přístup k objektu. Samozřejmostí bude 

bezbariérové WC s koupelnou. 

A.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen tak, aby neohrozil budoucí obyvatele. Na stavbu budou použity 

pouze certifikované materiály a řešení. Důležité je řešení odvětrávání v plynové kotelně 



  

rodinného domu a sklepních prostorech. Podlahy jsou navrženy protiskluzové, na 

schodišti, terase a u francouzských oken je osazeno zábradlí výšky 1100 mm. 

A.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt je navržen z běžně dostupných a používaných materiálů na našem trhu, a 

proto jeho realizace nevyžaduje žádné složité pracovní postupy. Základové pasy podporují 

svislé nosné konstrukce a schodiště. Na zděných nosných stěnách je uložen 

polomontovaný nosný strop systému firmy Porotherm. U krovu je použito klasických 

dřevěných prvků. Určitým specifikem je použití nadkrokevních střešních dílců jako součást 

střešního pláště. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukce objektu je řešená jako zděná stavba, o dvou nadzemních podlažích a 

podkroví, částečně podsklepená, s tuhými montovanými keramickými stropy, které ztužují 

celý objekt. Strop podpírají obvodové a nosné stěny. Objekt je zakončen železobetonovým 

věncem, na kterém je osazena a upevněna pozednice. Střešní konstrukce je řešená 

moderní vaznicovou soustavou, kde jednotlivé zdvojené kleštiny vynášejí sádrokartonový 

podhled stropu v podkroví. Objekt je založen na betonových pasech. Na základy je použit 

prostý beton dle statického výpočtu s vloženou KARI sítí. Hydroizolace spodní stavby je 

řešena pomocí asfaltových natavovaných pásů. Obvodové stěny jsou vyzděny z tepelně-

izolačních tvárnic Porotherm 50 Hi Profi, vnitřní nosné stěny z cihelných bloků Porotherm 

24 Profi., příčky jsou řešeny pomocí keramických tvárnic Porotherm 8 Profi. V suterénu je 

použito keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+Profi a Porotherm 30 Profi, které jsou 

z vnější strany ještě zatepleny 50mm XPS polystrenu. Stropní konstrukce je tvořena 

montovaným systémem Porotherm s vložkami Miako a POT nosníky. Do konstrukce stropu 

se vkládá ocelová výztužná sít (KARI) a celá konstrukce stropu se zalije betonem, 

konstrukční výška stropu v objektu je 250mm. Překlady v nosných a obvodových zdech 

řešeny pomocí systémových překladů firmy Porotherm, u obvodových zdí s vloženou 

tepelnou izolací. Železobetonové věnce v úrovni stropních konstrukcí se vytvoří vložením 4 

prutů výztuže dle statického výpočtu a místo bednění se použijí věncovky Porotherm, opět 

s vloženou izolací. Střešní konstrukce je provedena ze smrkového řeziva C22. Střešní plášť 

je tvořen panely nadkrokevní izolace ISOTEC s integrovanými střešními latěmi a 

keramickou pálenou krytinou firmy Tondach. Sklon střechy je 25° a 40°. 

 



  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita vyplývá z výše uvedených certifikovaných 

materiálů, které splňují základní technické parametry. Celá konstrukce je staticky ověřena 

a objekt je celý prostorově ztužen pomocí železobetonových stropů. Stavba je před 

nepříznivými klimatickými vlivy chráněna funkční střešní konstrukcí a obkladem fasád. 

Voda, která by mohla ohrozit stabilitu objektu je spolehlivě a rychle odváděna pomocí 

kanalizace pryč od základů objektu. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení konstrukcí nezpůsobilo zřícení stavby nebo její 

části, a aby nebylo překročeno mezní přetvoření u jednotlivých konstrukčních prvků. 

Projektant nenese zodpovědnost za použití jiných než předepsaných materiálů. 

A.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizaci, plynovod, sdělovací sítě a 

elektřinu. Vodovodní, kanalizační a plynová přípojka je vedena do suterénu, kde jsou tyto 

instalace rozmístěny dle požadavků (na vodoinstalaci jsou instalovány vodoměry pro 

odečet spotřeby provozovny). V suterénu se nachází technická místnost s plynovým 

kondenzačním kotlem a ohřívačem teplé vody. Nízké napětí (elektřina) a sdělovací sítě 

jsou vyvedeny do domovního rozvaděče umístněného v zádveří objektu. V domovním 

rozvaděči jsou dvoje odpočtové hodiny pro bytovou jednotku a provozovnu. Domovní 

rozvody jsou řešeny pomocí drážek, speciální ventilační šachty, prostupů a předstěnových 

instalací. Kanalizace řešena systémem plastovým potrubím HT, vodoinstalace plastovým 

potrubím PPR, podlahové topení pomocí plastových hadic, ostatní topné tělesa napojena 

pomocí měděných trubek, elektřina měděnými kabely s plastovou izolací. Veškeré 

materiály národně certifikovány. 

Na jednotlivé profese bude přizván autorizovaný projektant v oboru TZB. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

V rodinném domě se nachází jeden plynový kondenzační kotel, elektrický ohřívač 

vody, akumulační nádrž a expanzní nádoba. V provozovně se nachází keramická pec, 

která je přes samostatný rozvaděč pevně připojena k elektrické domovní síti. 

A.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 



  

Objekt rodinného domu s provozovnou tvoří podle vyhlášky č. 23/08 Sb. jeden 

společný požární úsek. Mezní velikost požárního úseku pro objekt kategorie OB1 je 600 

m2, což s rezervou navrhovaný objekt splňuje (331,81 m2< 600 m2). Dle odstavce 3.5 

ČSN 73 0833 může budova skupiny OB1 s garáží tvořit jeden samostatný požární úsek, 

pokud je garáž určena pro nejvýše tři vozidla skupiny 1. Garáž je určena pouze pro jedno 

vozidlo skupiny 1, může tedy tvořit s rodinným domem samostatný požární úsek. 

Označení požárního úseku:  S1.01/N3 

Plocha požárního úseku:  331,81 m2 

Konstrukční systém:   DP1 nehořlavý 

Požární výška objektu:  6 m 

Obytná budova skupiny:  OB1 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Požární úsek S1.01/N3 

 Podle přílohy B v ČSN 73 0802 je výpočtové požární zatížení pv stanoveno 

tabulkovou hodnotou. Tabulka B, položka 10- Bytové domy, rodinné domy, domovy 

důchodců včetně příslušenství: pv= 40 kg/m2 

V objektu se nachází hořlavé součásti jako dveře, podlahy a okna. Dle B.1.2     

ČSN 0802 je nutno navýšit výpočtové požární zatížení, pokud ps (stálé požární zatížení) je 

větší než 5 kg/m2 . Stálé požární zatížení od podlah, dveří a oken je rovno ps=5+2+3=10 

kg/m2, a proto je nutné navýšit pv o hodnotu pv‘. 

pv‘= (ps- 5) x 1,15= (10- 5) x 1,15= 5,75 kg/m2 

Celkové požární zatížení:    pv= 45,75 kg/m2 

Součinitel odhořívání a (dle přílohy A):  a= 1,0 

Stupeň požární bezpečnosti:    SPB II 

-druhý stupeň požární bezpečnosti byl určen dle čl. 4.1.1 ČSN 73 0833 pro objekt 

skupiny OB1 s maximálně třemi nadzemními podlažími a nehořlavým nebo 

smíšeným konstrukčním systémem. 

 

 



  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Poznámka: Dle ČSN 73 0802 nosné konstrukce střech v objektu OB1 

nemusí vykazovat žádnou požární odolnost, pokud zastavěná plocha pod touto 

konstrukcí není větší než 200 m2. Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a 

certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona č. 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. 

a dalších platných právních předpisů. 



  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Dle odst. 4.1 ČSN 73 0833 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro 

evakuaci osob považuje za postačující nechráněná úniková cesta (NÚC) šířky 

900 mm a s šířkou dveří na únikové cestě min. 800 mm. Délka únikových cest se 

neposuzuje. 

Šířka vstupních dveří:   900 mm  vyhovuje 

Šířka dveří na schodiště:  800 mm  vyhovuje 

Šířka schodišťového ramene:  950 mm  vyhovuje 

Šířka chodeb:    min. 1100 mm  vyhovuje 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

 

Poznámka: Vypočítané odstupové vzdálenosti jsou zakresleny v přiloženém 

výkresu požární situace objektu. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na 

sousední soukromé parcely. Požárně nebezpečný prostor směrem od SZ fasády 

zasahuje do veřejného prostoru místní obecní komunikace. Objekt neohrožuje jiné 

objekty ani není jinými objekty ohrožován. Odstupová vzdálenost od padajících 

částí objektu nebyla stanovena. K odpadávání nebude docházet, střešní plášť má 

sklon max. 40°. 

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

1) přenosné hasící přístroje (PHP) 

Dle ČSN 73 0833 musí být rodinný dům vybaven minimálně jedním hasícím 

přístrojem s hasící schopností 34A. Pokud je součástí požárního úseku i jednotlivá 

garáž skupiny1, je doporučeno instalovat druhý hasící přístroj s hasící schopností 

183B v garáži. V posuzovaném objektu bude umístěn hasící přístroj s hasící 

schopností 34A v 1NP (provozovna), 2NP (schodišťový prostor) a 183B v garáži v 

1NP. PHP musí být umístěny na viditelném a snadno přístupném místě. 



  

2) požární voda 

-Vnitřní odběrná místa: Objekt spadá do skupiny OB1- dle ČSN 73 0873 

není potřeba zřizovat vnitřní odběrná místa požární vody (hydranty), pokud nebyl 

překročen celkový počet 20 osob v prostorech pro bydlení. 

-Vnější odběrná místa: Podzemní hydranty musí být osazeny na místním 

vodovodním řádu DN min. 80mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200 m 

a mezi sebou nesmí vzdálenost překročit délku 400 m. Odběr vody z hydrantu při 

doporučené rychlosti v= 1,5 m/s musí být minimálně Q= 7,5 l/s. Statický přetlak u 

hydrantu musí být min. 0,2 MPa. Pokud není z jakéhokoliv důvodu možné zajistit 

zásobování požární vodou z hydrantů, musí být navržena jiná varianta dle ČSN 

730873 a ČSN 73 2411:04/2004- Zdroje požární vody. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Příjezdové a přístupové komunikace 

Dle odst. 4.4 ČSN 73 0833 musí k posuzovanému objektu vést přístupová 

komunikace min. šířky 3 m, končící nejdále 50 m od objektu. K posuzovanému objektu 

vede místní komunikace šířky 7 m vzdálená od SZ fasády cca 7,5 m. Současné přístupové 

komunikace vyhovují požadavkům. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

Rodinný dům bude vybaven čtyřmi zařízeními autonomní detekce a signalizace 

požáru. První bude umístěno v suterénu (kotelna, S04), druhé v provozovně keramické 

dílny (u keramické pece, 107), třetí v 2NP v kuchyni (206) a poslední v 3NP v hale (303b). 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

Posuzovaná stavba s navrženými opatřeními splňuje všechny právně závazné 

požadavky na požární bezpečnost. 

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

Přenosné hasící přístroje budou označeny dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 

nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 

 

A.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického posouzení 



  

Vnější obvodové konstrukce jsou navrženy dle platných norem a porovnány 

s normovými hodnotami z ČSN 73 0540-2: 2011+Z1:2012. Veškeré výpočty a postupy 

v samostatné příloze dokumentu. 

b) energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný objekt byl vyhotoven energetický štítek náročnosti budovy. Tento 

ukazatel je zpracován podle v současnosti platných norem a stavba byla zařazena do 

klasifikační třídy B- úsporná. Výpočet a zatřídění v samostatné příloze dokumentu. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

K vytápění objektu je navržený plynový kondenzační kotel, který má z plynových 

kotlů nejvyšší účinnost. Topení je podlahové, topná voda má nižší teplotu než u klasických 

radiátorových soustav a podlahou je také rovnoměrněji zajištěn přenos tepla do místnosti. 

K ohřevu teplé vody můžeme využít akumulační nádrž, propojenou z plynovým 

kondenzačním kotlem a elektrickým ohřívačem vody, tak aby se dostatečně využilo 

zbytkové a přebytečné teplo. K ohřevu vody je také možné využít dodatečně umístněných 

solárních panelů na střechu objektu. Další úsporou je napojení WC na dešťovou vodu 

z podzemního zásobníku, čímž se zabrání plýtvání drahé pitné vody. 

A.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

a) větrání 

Větrání je přirozené, zajištěné množstvím oken. V garáži je přirozené větrání 

zajištěno mřížkou v konstrukci garážových vrat a odvětrávajícím otvorem na protější 

straně. 

b) vytápění 

Zajištěno kondenzačním plynovým kotlem s potřebným technickým zázemím a 

otopnou soustavou, kde je kombinováno podlahové a radiátorové topení. Projekt vytápění 

bude zpracován autorizovaným projektantem TZB. 

c) zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný tlakový vodovod. Voda bude po objektu 

rozváděna v plastovém potrubí, které bude ukryté v drážkách, šachtách a instalačních 

předstěnách. Na splachování WC bude použito zachycené dešťové vody v podzemním 

zásobníku.  



  

d) odpady 

Obyvatelé budou odpady ukládat do předem určených míst určených k uložení 

domovního odpadu. 

e) osvětlení 

Osvětlení místností bude přirozené, doplněné umělým osvětlením pro případ 

nepříznivého počasí či denní doby.  

f) hluk 

Hlučnost objektu je omezena obvodovými konstrukcemi a okenními výplněmi. 

Objekt při svém provozu bude vykazovat minimální hlučnost. 

g) vibrace 

U navrhovaného objektu se nevyskytují 

h) prašnost 

Objekt s provozovnou nebude svým provozem zvyšovat prašnost v okolí. 

A.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Navržená základová deska budovy a sklep pod částí budovy budou izolovány 

natavovanými oxidovanými asfaltovými pásy, které zabraňují pronikání radonu do objektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nebylo řešeno 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nebylo řešeno 

d) ochrana před hlukem 

V objektu jsou navržená dostatečně vzduchotěsná plastová okna s dveřmi, které 

zabraňují přenosu hluku z ulice do objektu. Veškeré zdící prvky použité v obvodovém a 

vnitřním zdivu splňují podmínky na akustickou neprůzvučnost. U podlah je řešena 

kročejová izolace, proti přenosu kročejového hluku (plovoucí podlahy). 

e) protipovodňová opatření 

Nebylo řešeno 



  

A.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající sítě, které se nacházejí na vedlejším veřejném 

pozemku, pomocí přípojek. Správci jednotlivých sítí dle samostatných projektů připraví 

místa pro napojení. Každá přípojka bude mít měřiče instalovány na hranici pozemku ve 

skříních, které budou součásti oplocení (plyn, elektřina) nebo ve vodoměrné šachtě 

(vodovodní přípojka). Součástí kanalizační přípojky bude na pozemku stavby revizní 

šachta. (viz výkres situace) 

b) přítokové rozměry, výkonové kapacity a délky 

Budou řešeny jednotlivými profesemi TZB. 

A.4 Dopravní řešení 

k) popis dopravního řešení 

Na hranici pozemku bude automatická posuvná brána. Plochy na stavebním 

pozemku pro pojezd motorových vozidel do garáže, přístřešku nebo zaparkování budou 

zpevněny betonovou zámkovou dlažbou. 

l) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude po dokončení napojena na stávající místní komunikaci. Toto napojení 

bude provedeno zpevněným nájezdem vedeným přes chodníkové těleso až ke garáži a 

přístřešku pro auto na pozemku stavby. 

m) doprava v klidu 

Na pozemku stavby je místo pro 4 auta, 1 v garáži, 1 pod zastřešeným přístřeškem 

a 2 na zpevněné ploše před navrhovaným objektem. 

n) pěší a cyklistické stezky 

Objekt bude pomocí branky na hranici pozemku a chodníku ke vstupu do budovy 

napojen na chodníkové těleso obce. U branky budou dvě poštovní schránky a dva zvonky. 

Na cyklistické stezky nebude objekt napojen. 

A.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Po dokončení objektu proběhnou terénní úpravy vzhledem k napojení objektu na 

místní a domovní komunikace. Úprava terénu bude řešena na místě s investorem. 



  

b) použité vegetační prvky 

Pozemek bude po dokončení zpevněných ploch zrekultivován a zatravněn. Na 

rozhodnutí investora je možnost vysázení okrasných nebo ovocných stromů a keřů. 

c) biotechnická opatření 

Nebyla řešena 

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

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

Navrhovaná stavba vzhledem k tomu, že se nachází v zastavěné oblasti, bude mít 

minimální vliv na životní prostředí. Zvýšené zatížení životního prostředí hrozí především v 

období výstavby (řešeno v technologickém předpisu provádění) 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Navrhovaného objektu se tyto skutečnosti netýkají 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000, a proto 

nemá žádný vliv na soustavu těchto chráněných území. 

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

Nebylo uvažováno, žádné stanovisko ani podmínky EIA nebyly vydány. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není nutné žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo navrhovat. 

A.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt je navržen podle platných norem a vyhlášek, a proto splňuje veškeré 

požadavky na ochranu obyvatelstva. 

A.8 Zásady organizace výstavby 

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

Vzhledem k rozsahu objektu není zpracováván samostatný přehled použitých 

materiálů. K zjištění množství potřebného materiálu využijeme výkresovou dokumentaci, 

kde nalezneme všechny potřebné údaje. Zajištění stavebních hmot bude přenecháno na 



  

dodavatelské firmě, která také bude odpovědna za použití předepsaných výrobků nebo 

výrobků minimálně o stejných vlastnostech. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude v době výkopových prací a prací na hydroizolaci spodní 

stavby zajištěno čerpadlem. Po dokončení suterénu a základové desky se zároveň provede 

drenáž kolem objektu a tato konstrukce již bude plně zajišťovat odvod srážkové vody. 

Zemina má velice dobrou propustnost. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na veřejnou místní komunikaci pomocí provizorní 

příjezdové cesty vysypané štěrkem. Bude zřízeno staveništní odběrné místo elektřiny 

(zajišťuje dodavatel elektrické energie) a staveništní přípojka vody napojená již z nově 

vybudované vodoměrné šachty. Během výstavby a postupu prací je možné přípojky 

situovat v objektu (finální přípojky). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Na okolní stavby nemá provádění stavby žádný zásadní vliv. Stavbou ovlivněný 

pozemek je chodníkové těleso a místní komunikace, které mohou být znečišťovány 

staveništní dopravou. Každý den bude prováděn úklid těchto míst a po dokončení stavby 

bude chodníkové těleso, pokud bude poškozeno, navráceno do původního stavu včetně 

okolní zeleně. 

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

dřevin 

Žádná zvláštní opatření nejsou potřebná. Vzrostlé stromy na stavebním pozemku 

budou chráněny (kmeny) dřevěným bedněním z prken. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Stavební pozemek je dostatečně veliký, a proto není nutný žádný zábor okolních 

pozemků. Stavební pozemek může být celý využitý pro potřeby staveniště. 

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

likvidace 

Maximální limity nejsou stanoveny, ale předpokládá se maximálně úsporná 

výstavba s minimem odpadů. Vzniklé odpady dle druhu a nebezpečnosti pro životní 

prostředí budou likvidovány dle příslušných právních předpisů. Odvoz odpadů během 



  

výstavby zajistí dodavatelská firma a nese odpovědnost za případná pochybení při 

nakládání s odpady. 

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

Objem zemních prací nebyl předmětem řešení vzhledem k rozsahu stavby, veškerá 

vytěžená zemina se bude skladovat na stavebním pozemku a po dokončení stavby bude 

investorem rozhodnuto, jak se s ní naloží.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 

postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 

zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku. Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující 

zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek. Řešeným 

územím neprochází ani do něho nijak nezasahuje žádný prvek ÚSES. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob: 

Staveniště bude řádně oploceno a označeno, aby bylo zabráněno přístupu třetích 

osob do prostoru staveniště. Staveniště bude oploceno provizorním plotem o min. výšce 

1,8 m a bude označeno značkami zakazující vstup nepovolaných osob a vjezdu vozidel 

mimo vozidla s povolením stavby. Během provádění stavebních prací musí být striktně 

dodržovány ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve 

vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, 

ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 



  

Při skladování materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi, 

musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek na staveništi. 

Koordinátor BOZP není na stavbě navrhovaného polyfunkčního domu zapotřebí. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nebylo řešeno. Výstavba neomezuje žádné stavby v užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu na staveniště je nutné umístit příslušné dopravní značení upozorňující na 

výjezd vozidel ze stavby. Je vhodné se informovat na místní samosprávě- odboru dopravy 

o dostatečnosti provedených opatření. Při práci na přípojkách je nutné částečné omezení 

dopravního provozu. Řeší dodavatelská firma, která vyhotovuje přípojky a nese za to 

plnou odpovědnost. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavební práce nebudou prováděny za nepříznivého počasí, které by mohlo ovlivnit 

bezpečnost a kvalitu na stavbě. Podmínky se stanovují pro každou činnost zvlášť a je 

nutné se seznámit s technologickými předpisy prací. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Níže popsané termíny jsou pouze orientační. Záleží na možnostech dodavatele a 

klimatických podmínkách. Dodavatel předloží podrobnější plán organizace výstavby. 

Celková maximální lhůta výstavby: cca 24 měsíců 

Zahájení stavby: červen 2015 

1. etapa: příprava pozemku (červen 2015) 

2. etapa: výkopy (červen 2015) 

3. etapa: betonáž základů (červenec 2015) 

4. etapa: hrubá stavba (srpen-září 2015) 

5. etapa: zastřešení (říjen 2015) 

6. etapa: dokončovací práce (březen 2016) 

7. etapa: úprava terénu (červen 2016) 

8. etapa: dokončení stavby (červenec 2016) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 29. 5. 2015 

Michal Horecký       Podpis: …………………….. 



  

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

 

 

POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM RO-3 
MULTI-FUNCTIONAL RESIDENTIAL BUILDING RO-3 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR‘S THESIS 

AUTOR PRÁCE  MICHAL HORECKÝ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. MILAN VLČEK, CSc. 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2015 

 

ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 



  

Obsah 

Obsah ..................................................................................................... 39 

A. Technická zpráva ............................................................................. 40 

A.1 Všeobecné informace ......................................................................... 40 

A.2 Základní údaje charakterizující stavbu ................................................. 40 

A.3 Stavebně technické řešení .................................................................. 41 
A.3.1 Příprava území a zemní práce ........................................................................... 41 
A.3.2 Základy a podkladní betony .............................................................................. 42 
A.3.3 Svislé nosné konstrukce ................................................................................... 42 
A.3.4 Stropní konstrukce ........................................................................................... 43 
A.3.5 Schodiště ........................................................................................................ 43 
A.3.6 Krov ............................................................................................................... 43 
A.3.7 Střecha ........................................................................................................... 43 
A.3.8 Půdní prostor .................................................................................................. 44 
A.3.9 Komíny ........................................................................................................... 44 
A.3.10 Příčky ............................................................................................................. 44 
A.3.11 Překlady ......................................................................................................... 45 
A.3.12 Podhledy a opláštění ........................................................................................ 45 
A.3.13 Podlahy .......................................................................................................... 45 
A.3.14 Hydroizolace, parozábrany a geotextilie ............................................................. 45 
A.3.15 Tepelná, zvuková a kročejová izolace ................................................................ 46 
A.3.16 Omítky ........................................................................................................... 46 
A.3.17 Obklady .......................................................................................................... 47 
A.3.18 Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky .......................................... 47 
A.3.19 Klempířské výrobky .......................................................................................... 47 
A.3.20 Malby a nátěry ................................................................................................ 47 
A.3.21 Větrání místností ............................................................................................. 47 
A.3.22 Venkovní úpravy .............................................................................................. 47 

 

 



 - 40 - 
 

 

 

 

3. Technická zpráva 

A.1 Všeobecné informace 

Stavba:   Polyfunkční rodinný dům Ro-3 

Stavebník:   Martina Polášková, Mniší 113, Kopřivnice, 742 21 

Projektant:   Michal Horecký, Na Lani 266, Nový Jičín, 741 01 

Číslo autorizace:  x 

Obor autorizace:  x 

Místo stavby:   Štramberk 

Okres:    Nový Jičín 

Katastrální území:  Štramberk (764116)   

Číslo parcely:   832/17 

Charakter stavby:  novostavba RD s provozovnou 

Účel stavby:   bydlení a výroba keramiky    

Příslušný stavební úřad: M.Ú. Štramberk 

Zastavěná plocha:  140 m2 

Obestavěný prostor:  1195,25 m2 

Podlahová plocha:  332,81 m2 

A.2 Základní údaje charakterizující stavbu 

Tvar objektu je jednoduchý obdélník zakončený sedlovou střechou se sklonem 

40°. Z druhého patra objektu vybíhá terasa, která zároveň slouží jako krytý přístřešek pro 

auto. Okna jsou dostatečně velká, do zahrady řešená jako francouzská. Objekt bude 

postaven z pálených zdících prvků pojených vápenocementovou maltou. Stropní a 

základové konstrukce budou z betonu, popřípadě železobetonu a krov bude řešen jako 

dřevěný. Krytina střechy z pálených keramických tašek. Fasáda bude na některých 

místech obložena kamenným a dřevěným obkladem. Barevné řešení objektu je takové, 

aby zapadlo do okolní zástavby. 



 - 41 - 
 

 

 

 

V prvním nadzemním podlaží je umístěna provozovna (keramická dílna). Zákazník 

vstupuje hlavním vchodem do prodejny s regály a výlohou. Z prodejny můžeme pohodlně 

vstoupit přímo do keramické dílny. Dílna je rozdělena na 3 části. V jedné místnosti se 

nachází elektrická keramická pec o objemu 0,5 m3 a stoly s regály pro glazování výrobků. 

Tato místnost je přístupná i z garáže, která slouží pro nájemce provozovny. Další místnost 

je vlastní dílna s elektrickým keramickým kruhem, stoly a regály pro výrobu výrobků. Dílna 

je stavebně propojena s prostorem, v kterém najdeme výlevku, umyvadlo a další úložné 

prostory. V tomto prostoru je místo pro skladování keramické hlíny, části polotovarů 

výrobků a také se tady vstupuje do bezbariérové koupelny s WC. Celá provozovna je 

řešená jako bezbariérová. K provozovně patří již zmiňovaná garáž, přes kterou se dílna 

může pohodlně a v suchu zásobovat materiálem.  

Dalším vchodem se vstupuje do vlastní obytné části. V prvním patře leží schodiště, 

po kterém se vstupuje do suterénu nebo do vyšších pater. Suterén slouží jako technické 

zázemí celé stavby. Nachází se zde plynová kotelna a zbylý prostor je upraven pro 

skladovací účely. Obyvatelé domu si zde mohou odložit kola, zavařeniny a jiné věci. 

V druhém patře po výstupu ze schodiště vstupujeme do prostorné předsíně, v 

které jsou veliké skříně pro uložení svršků. Zároveň z předsíně můžeme jít na 

pohotovostní WC s mini umyvadlem. Za předsíní je hala s pohovkou, která může sloužit 

pro přijímání hostů. Z haly vstupujeme do obytného prostoru s kuchyní a obývacím 

pokojem. Celý tento prostor je velice vzdušný a prosvětlený. Na patře najdeme dále ještě 

hostinský pokoj a pracovnu s vlastním WC. 

Třetí patro v podkrovním prostoru je vyhrazeno klidové zóně. Prostor je řešen 

centrálně z haly. Z této haly je přístup do všech pokojů a místností. Tato hala může díky 

své velikosti sloužit dětem k hraní. Na patře dále najdeme dva dětské pokoje, ložnici 

rodičů s vlastní koupelnou, samostatné WC, společná koupelna s vanou a sprchovým 

koutem a prádelna. Podkrovní prostor díky šikminám, střešním oknům a dřevěným 

prvkům působí velice mile a útulně. 

A.3 Stavebně technické řešení 

A.3.1 Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 70% rozlohy pozemku sejmuta ornice 

mocnosti 0,25 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 
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využít k následným rekultivacím po dokončení stavby. Území s ponechanou ornicí (v 

oblasti vzrostlé stromy) bude chráněno dočasným oplocením (bednění kmenů stromů). 

Před zahájením výkopů se provede vyznačení polohy stávajících podzemních inženýrských 

sítí, pokud se takové na dotčeném pozemku nachází. Hlavní výkopová jáma je svahována 

(maximální spád 1:1), výkopy rýh jsou svislé nepažené do hloubky 1,20 m. Zemina bude 

po dobu výstavby deponována na stavebním pozemku. Po dokončení stavby se přebytek 

zeminy odveze na k tomu určenou skládku. Na hutněné zásypy (podél suterénní stěny) 

bude dovezen netříděný štěrkopísek. Výkopy je nutné chránit před přívalovými dešti a 

nepřízní počasí. Betonáž základů by měla následovat v co nejkratším termínu po 

dokončení výkopových prací.  

A.3.2 Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen ve svahu, a proto jsou základové 

pasy stupňovité. Základy jsou z prostého betonu C16/20 vyztuženého svařovanou 

ocelovou sítí KARI. Do základů budou vloženy zemnící pásky (viz bleskosvod). 

V nepodsklepené části je minimální hloubka základové spáry 0,8 m od upraveného terénu. 

Pas v místě přechodu k suterénní části je armován (viz statický výpočet). Podkladní 

betony (C16/25 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na hutněný podklad z původní štěrkovité 

zeminy. Podkladní deska je vyztužena ocelovou svařovanou sítí KARI (výztuž spojena 

s výztuží základových pasů). 

A.3.3 Svislé nosné konstrukce 

 Obvodové nosné stěny v suterénu jsou vyzděny z keramických cihelných bloků 

Porotherm 44 EKO+Profi (P8) na tenkovrstvou maltu tloušťky 1 mm (součástí systému 

jsou doplňkové cihly poloviční, rohové, koncové). Nosná stěna v suterénu přilehlá 

k zemině je z keramických cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi (P10) na tenkovrstvou 

omítku (viz výše). Obvodové stěny v nadzemních podlažích jsou z keramických tepelně 

izolačních cihelných bloků Porotherm 50 Hi Profi (P8) taktéž na tenkovrstvou maltu 

dodávanou přímo výrobcem keramických tvarovek. Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny 

z cihel Porotherm 24 Profi (P10) na tenkovrstvou maltu. Pilíře terasy jsou vyzděny z cihel 

plných pálených CPP 290x140x65 (P15) na MVC10. Na překlady nad otvory je využito 

systémových prvků a to nosných překladů Porotherm 7 a nenosných překladů Porotherm 

11,5 nebo 14,5 (viz výpis překladů).  
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A.3.4 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukci v jednotlivých podlažích tvoří strop Porotherm 

z keramobetonových nosníku Porotherm POT 160x175 a keramických vložek MIAKO 

19/62,5 PTH (19/50 PTH; 8/62,5 PTH; 8/50 PTH), v místě ztužujících a nosných trámců 

navrženy doplňkové snížené vložky. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm, použitý 

beton C25/30 vyztužený KARI sítí. Nutnost řídit se závaznými podmínkami pro montáž (viz 

podklady pro navrhování a provádění od firmy Wienerberger). Železobetonový monolitický 

věnec výšky 250 mm (po obvodu s věncovkou Porotherm 23,5 s vloženou deskou 

z pěnového EPS tl. 100 mm) je součástí každé stropní konstrukce.  

A.3.5 Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným 

pravotočivým (180°) schodištěm. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová monolitická 

deska tloušťky 120 mm (1x zalomená). Mezipodesta je uložena na vnitřních 

schodišťových stěnách s výztuží kolmo na výztuž šikmé desky. V úrovni podlaží je 

schodišťová deska kotvena do zesílené stropní konstrukce. Stupně jsou betonovány 

zároveň se šikmou deskou. Nášlapná vrstva schodiště je z keramické slinuté dlažby 

s protiskluzovou úpravou. Zábradlí je ocelové tyčové- viz specifikace zámečnických 

výrobků. 

A.3.6 Krov 

Střecha je sedlová (obdélníkového půdorysného tvaru) se sklonem 25° a 40°. 

Konstrukce krovu je moderní vaznicová soustava. Vaznice jsou podepřeny nosnými 

stěnami (kotvení) a dřevěnými sloupky. Krokve jsou kotveny do vaznic a pozednice, která 

je pevně uchycena v železobetonovém věnci nadezdívky pomocí závitových tyčí a matic. 

Dřevěné sloupky krovu jsou kotveny ocelovými úhelníky do zesílené stropní konstrukce. 

V každém poli krokví je pod střední vaznicí navržena zdvojená kleština s nosnou funkcí 

sádrokartonového podhledu. V místě střešních oken a komínu jsou krokve přerušeny 

výměnou. Použité řezivo na krov je ze smrku (C22). Všechny dřevěné prvky krovu budou 

opatřeny 2x ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. Kovové spojovací 

prvky ošetřeny proti korozi vhodným antikorozním nátěrem.  

A.3.7 Střecha 
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Střešní plášť sedlové střechy je navržen v této skladbě: keramická pálená krytina 

Tondach, systémový izolační panel ISOTEC s integrovanými perforovanými střešními 

latěmi, který ve skladbě nahrazuje svými vlastnostmi další parotěsné a pojistné fólie 

(nadkrokevní izolace). Panel ISOTEC je tloušťky 100 mm. Střešní krytina je uložena 

suchým způsobem za použití kovových a plastových upevňovacích a těsnících střešních 

doplňků. Provětrávání střešního pláště je řešeno u žlabu mřížkou ISOTEC a u hřebenu 

lištou + větracími taškami v každém poli v druhé řadě pod hřebenem. Na střeše je u 

komína umístěn výlez na střešní konstrukci. Ve spodní části střechy jsou ve dvou řadách 

sněholamy. Vyústění ZI a VZT střešní krytinou je řešeno pomocí ukončujících typových 

hlavic v taškových tvarovkách. Střecha je opatřena bleskosvodnou soustavou (tvarovky + 

připevnění viz samostatný projekt silnoproud).Detaily a prostupy jsou oplechovány 

klempířskými prvky z foliovaných barevných ocelových plechů. 

A.3.8 Půdní prostor 

Půdní prostor (nad podhledem podkroví) vzhledem k nedostatečné podchodné 

výšce nebude využíván. Z technických důvodů je navržen přístup mechanicky stahovacím 

žebříkem s podhledovým tepelně izolačním poklopem z místnosti 303b HALA. V půdním 

prostoru je navržena lávka z OSB desek šířky 625 mm. Lávka probíhá v celé podélné ose 

krovu. 

A.3.9 Komíny 

Objekt má pouze jeden komín, který slouží k odvodu spalin od plynového 

kondenzačního kotle umístěného v kotelně v suterénu. Komín je systému HELUZ MULTI, 

který modulově sedí k použitým materiálům na svislé konstrukce.  Tento typ komínu lze 

využít pro jakýkoliv typ paliva. Komín splňuje všechny požadavky dané závaznými 

vyhláškami. Při provádění je nutné řídit se technologickým předpisem od výrobce. 

A.3.10  Příčky 

V celém objektu jsou navrženy příčky z keramických cihelných dutinových tvarovek 

od firmy Wienerberger. Pro tloušťku příčky 150 mm využíváme tvarovku Porotherm 14 

Profi, pro tloušťku 100 mm tvarovku Porotherm 8 Profi. Obě keramické tvarovky jsou 

stejně jako nosné svislé zdivo spojovány na tenkovrstvou maltu. Příčky jsou omítnuty 

vápenocementovou omítkou MVC5. Na instalační předstěny je využito výhod 
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sádrokartonových konstrukcí. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti v prostorech s předstěnami 

(WC, koupelny) bude použita výhradně impregnovaná SDK deska odolná proti vlhkosti. 

A.3.11  Překlady 

Viz svislé nosné konstrukce a výpis překladů ve výkresové dokumentaci. 

A.3.12  Podhledy a opláštění 

V 3NP v podkroví je SDK podhled kotvený do konstrukce ze zdvojených kleštin. Na 

kleštiny je instalována parozábrana, příčné hranolky 30/50 v roztečích dle rozměrů SDK 

desek (mezi hranolky desky čedičové izolační vlny tl. 30 mm) a samotný sádrokartonový 

podhled. Z důvodu větší bezpečnosti jsou v podkroví použity na opláštění protipožární 

desky Rigips RF 12,5. Místo mezi kleštinami je zatepleno minerální čedičovou vlnou 

v tloušťce 80 mm. 

A.3.13  Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy 

podlaží). Podrobná specifikace vrstev podlah je na výkrese skladeb konstrukcí. Všechny 

podlahy jsou z důvodu útlumu kročejového hluku řešeny jako plovoucí. Na nosné 

konstrukci stropu je kročejová izolace z EPS o tloušťce 50 mm, separační PE-fólie a poté 

litý samonivelační potěr CF25 o tloušťce 50mm. Od stěn je tato konstrukce oddilatována 

páskem z Mirelonu. Vytvrzený cementový potěr se vybrousí a poté se mohou klást 

jednotlivé nášlapné vrstvy. U podlahy na zemině je z důvodu tepelné techniky namísto 

EPS použita tepelná izolace z PIR pěny, taktéž o tloušťce 50 mm (THERMA TR26 FM). 

A.3.14  Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

o) hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Na hydroizolaci suterénu a spodní stavby je využito asfaltových modifikovaných 

pásů o tloušťce 4 mm, které jsou navzájem spojovány natavováním s přesahem min. 100 

mm. Izolace je vytažena minimálně 150 mm nad úroveň přilehlého upraveného terénu. 

Před natavením pásů musí být betonový povrch napenetrován vhodným penetračním 

nátěrem (postupovat dle pokynů výrobce asfaltových pásů) 

p) hydroizolace podlah 
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Hydroizolace podlah ve vlhkých prostorech (koupelny) je řešena pomocí dvou 

vrstev tekuté lepenky (řídit se technologickým předpisem výrobce tekuté lepenky). Tekutá 

lepenka se nanáší na vytvrzený a vybroušený cementový potěr. 

q) sklonitá střecha 

Pojistnou hydroizolaci pod skládanou keramickou krytinou zajišťují nadkrokevní 

kompletizované střešní panely ISOTEC z PUR pěny opatřené ochrannou hliníkovou fólií, 

která zároveň tvoří parotěsnou vrstvu. 

r) Podhled 

Pod sádrokartonový podhled je použita parozábrana Jutafol N AL170, která 

zabraňuje proniknutí vzdušné vlhkosti do vrstev tepelné izolace nad ní. 

s) štěrkový drenážní zásyp 

U drenážního zásypu suterénu je jako ochrana nopové fólie použita netkaná 

geotextilie 300 g/m2. Tato vrstva není bezpodmínečně nutná, pro odvodnění postačuje 

plastová nopová fólie, která ale vlivem klimatických podmínek značně křehne a ztrácí 

pevnost (geotextilie ji chrání). 

A.3.15  Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Suterén je zateplený XPS polystyrenem v tloušťce 50 mm (konkrétně STYRODUR ) 

nalepeným na hydroizolační vrstvu, kterou tím i chrání před nežádoucím mechanickým 

poškozením. Ostatní svislé obvodové konstrukce jsou bez zateplení. Střešní plášť je 

zateplený nad krokvemi panely ISOTEC z PUR pěny (o tloušťce 100 mm), podhled 

v podkroví minerální čedičovou vlnou ISOVER UNI. Izolace podlah již byla zmíněna 

v předchozích kapitolách.   

A.3.16  Omítky 

a) vnitřní  

Zdivo a stropy Porotherm jsou omítnuty vápenocementovou štukovou omítkou o 

tloušťce 15 mm stěny, 10 mm stropy. Sádrokartonové podhledy budou přetmeleny 

a přebroušeny. 

b) Vnější 
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Vnější omítky budou provedeny až po nalepení kamenného obkladu. Omítky budou 

vápenocementové o tloušťce 15 mm. 

A.3.17  Obklady 

V místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obkladaček a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). Přesné 

určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu realizace 

stavby. Venkovní kamenný obklad bude proveden dle výkresů pohledů. 

A.3.18  Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Vnější okna a dveře plastová tepelněizolační s barevným provedením z exteriéru 

(dub), přesný typ oken dle cenových nabídek. Ostatní výrobky jsou předmětem 

samostatných příloh výkresové dokumentace. 

 

 

A.3.19  Klempířské výrobky 

Budou provedeny z ocelového pozinkovaného plechu opatřeného barevnou fólií 

tloušťky 0,7 mm. Specifikace včetně doplňkových výrobků viz samostatný výpis ve 

výkresové části dokumentu. 

A.3.20  Malby a nátěry 

a) vnitřní 

2x Primalex Plus (omítky); 2x Sádromal (SDK konstrukce) 

b) vnější 

1x penetrace Jub; 1x Acrylcolor (Jub) 

Pozn. Přesné odstíny budou určeny investorem přímo na stavbě. 

A.3.21  Větrání místností 

Je navržené přirozené okny, v místnostech bez oken (WC, prádelna, koupelna) je 

nucené větrání vyvedené nad střechu, v garáži je větráni mimo oken zajištěné dvěma 

větracími mřížkami. 

A.3.22  Venkovní úpravy  
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Podél objektu bude proveden po dokončení stavby okapový chodník dle rozměrů 

ve výkresové dokumentaci z betonové zámkové dlažby. Ornice bude vrácena zpět na 

místa kde byla odebrána a následně se provede zplanýrování a zatravnění. 

 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno 

konzultovat s níže podepsaným projektantem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 29. 5. 2015  

Michal Horecký      Podpis: …………………….. 
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4. Závěr 

Zadáním mé bakalářské práce bylo navrhnout polyfunkční rodinný dům 

s provozovnou a vypracovat na něj projektovou dokumentaci, tak aby splňoval všechny 

právně závazné normy a vyhlášky. 

Samotnou práci jsem začal tím, že jsem si prošel zadání a utvořil si nějakou 

ucelenou představu o tom, jak by měl výsledný návrh vypadat. Postupně jsem na různých 

veletržních akcích sbíral materiály ohledně stavebních materiálů a z nepřeberného 

množství se snažil vybrat ty nejlepší, jak z hlediska kvality, tak i výsledné ceny. Prvotní 

návrhy se často měnily, stále jsem přizpůsoboval dispozice jednotlivých pater a hledal to 

nejlepší možné řešení. Proto se i výsledná projektová dokumentace v detailech liší od 

provedené studie. Stále jsem se přitom musel držet přiděleného zadání a to se mi myslím 

v konečné fázi povedlo. Hodně krát jsem se s prvotně uvažovaným řešením dostal na 

rozcestí a nevěděl jak dále postupovat. Stále jsem se během této práce musel vzdělávat a 

osvojovat si nové postupy. Zjistil jsem, že bylo velice přínosné vypracovávat si poznámky 

z jednotlivých předmětů na fakultě přehledně, protože mi mnohokrát pomohly.  

Navržený objekt je zajímavý i architektonicky a poskytuje dostatečný komfort jak 

obyvatelům domu, tak zaměstnancům keramické dílny. Zároveň je stavba energeticky 

úsporná a to je v dnešní době velice důležité. 
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6. Seznam použitých značek a symbolů 

PTH- značka Porotherm 

Kce- konstrukce 

ČSN- česká státní norma  

PT- původní terén 

UT- upravený terén 

A - celková plocha konstrukce vymezující vytápěný prostor [m2] 

dn - tloušťka homogenní vrstvy [m] 

H - měrná tepelná ztráta [W/K] 

HT - měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

HV - měrná ztráta výměnou vzduchu [W/K] 

Lk - délka tepelného mostu [m] 

n - intenzita výměny vzduchu v budově [-] 

QL - celková tepelná ztráta [W∙h] 

Qrok - roční spotřeba tepla [W∙h] 

R - tepelný odpor konstrukce [(m2∙K)/W] 

Re - odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2∙K)/W] 

Ri - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2∙K)/W] 

Rn - tepelný odpor homogenní vrstvy [(m2∙K)/W] 

te- vnější konstantní nejnižší uvažovaná teplota [°C] 

ti- vnitřní konstantní požadovaná teplota [°C] 

tp - průměrná denní teplota během roku [°C] 

∆t- změna teploty [-] 

U - součinitel prostupu tepla [W/(m2∙K)] 

Uem - průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2∙K)] 



 - 53 - 
 

 

 

 

V - objem prostoru [m3] 

λn - součinitel tepelné vodivosti [W/(m∙K)] 

ψk - lineární činitel prostupu tepla [W/(m2∙K)] 

τ - časový úsek [s] 
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