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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší návrh polyfunkčního rodinného domu ve městě Holýšov. Objekt 

je rozdělený na dvě části – projekční kancelář a rodinný dům pro pětičlennou rodinu. 

Rodinný dům je částečně podsklepený, má 2 nadzemní podlaží se sedlovou střechou 

nad obytnou částí a plochou střechou nad částí garáže a projekční kanceláře. Je osazený 

do mírně svažitého terénu.  

 

Klíčová slova 

polyfunkční rodinný dům, projekční kancelář, částečně podsklepený, sedlová střecha, 

jednoplášťová plochá střecha, systém Porotherm 

 

Abstract 

Bachelor thesis includes multifunctional family house proposal in Holýšov.  

The building is divided into two parts - design office and a family house for a family 

with five members. The house has a partial basement, two floors and gabled roof above 

the living area and flat roof above the garage and design offices. The house is situated in 

a slightly slopping ground. 

 

Keywords 

multifunctional family house, design office, partial basement, gabled roof, single – shell 

flat roof, Porotherm system   
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ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem polyfunkčního rodinného domu a vypracováním 

projektové dokumentace stavební části. 

Práce je zaměřena na návrh dispozičního řešení a návrh vhodného konstrukčního 

systému a nosných konstrukcí. Tyto konstrukce jsou dále posuzovány podle požadavků 

na ně kladených.  

Cílem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům, který bude sloužit k bydlení 

pětičlenné rodiny a jehož součástí bude projekční kancelář, kterou bude ke své činnosti 

využívat majitel domu. Stavba by měla být řešena jako třípodlažní a částečně 

podsklepená. Součástí stavby by měla být garáž.  

Bakalářská práce je členěná na sedm samostatných částí (složek).  

První složka A obsahuje hlavní textovou část bakalářské práce. Jsou zde obsaženy 

Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva a Dokumentace stavebního nebo 

inženýrského objektu. Ve složce B, obsahující přípravné a studijní práce, jsou výkresy 

studií domu, je zde výpočet schodiště a základů. Složka C obsahuje situační výkresy. 

Výkresová část je ve složce D.1.1. Ve složce D.1.2 jsou přílohy výkresové části, kde 

jsou popsány skladby podlahových, obvodových a střešních konstrukcí. Obsahem této 

složky je specifikace výrobků 1.NP. Požárně bezpečnostní řešení stavby je obsahem 

složky D.1.3 a tepelně technické řešení je ve složce D.1.4. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Polyfunkční rodinný dům 

Místo stavby: město Holýšov 

 parc. č. 1246/36 a 1246/37 

 katastrální území Holýšov – okres Domažlice (641553) 

Charakter stavby: novostavba 

Účel stavby: bydlení  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Václav Procházka 

Adresa: Zahradní 328 

 345 62 Holýšov 

Telefon: +420 123 456 789 

e-mail: v.prochazka@email.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jméno: Petr Jeniš 

Adresa: Polní 594 

  345 62 Holýšov 

Telefon: +420 123 456 789 

e-mail: pet.jen@email.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Studie polyfunkčního rodinného domu. 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

Stavba bude umístěna v zastavěném území. Novostavba polyfunkčního rodinného 

domu bude umístěna na dvou sousedních pozemcích s parcelními čísly 1246/36  

a 1246/37. Pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 

 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavební pozemky s parcelními čísly 1246/36 a 1246/37 se nenachází v žádné 

památkové zóně ani jinak chráněném území. Pozemky se nenachází v záplavové 

oblasti. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavba respektuje stávající odtokové poměry území a přirozený sklon pozemku. 

Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Ze střechy objektu bude odváděna 

dešťová voda dešťovými svody do této kanalizace. Dešťová voda bude dále 

využívána pro zalévání zahrady. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Předmětem záměru 

je výstavba polyfunkčního rodinného domu. Objekt se skládá z jedné bytové 

jednotky a provozovny projekční kanceláře. 

 

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 

Stavba byla navržena v souladu s územním plánem města Holýšov.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba respektuje technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí a tyto 

podmínky jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

opatření na řešenou stavbu. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné související  

a podmiňující investice pro řešenou stavbu. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěných prováděním stavby  

(podle katastru nemovitostí) 

 Stavba bude umístěna na pozemcích:  

parcelní číslo 1246/36 – zahrada 

parcelní číslo 1246/37 – zahrada 

  

Seznam sousedních pozemků: 

parcelní číslo 1246/35 – Město Holýšov 

parcelní číslo 1246/38 – Jana Nováková 

parcelní číslo 1246/40 – SJM Jan a Petra Staškovi 

parcelní číslo 1246/41 – SJM Zdeněk a Zuzana Jirákovi 

parcelní číslo 1246/42 – SJM Marcel a Barbora Martínkovi 

parcelní číslo 1246/43 – Ivo Bednář 

parcelní číslo 1267/18 – SJM Martin a Dana Černíkovi 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navrhovaný objekt polyfunkčního rodinného domu je novostavbou. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána k trvalému bydlení pětičlenné rodiny. Část stavby bude sloužit 

jako projekční kancelář majitele. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalého charakteru. 

 

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

apod.) 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů. Stavba není 

kulturní památkou. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. 

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška  

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

Objekt polyfunkčního rodinného domu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb.  

o obecných technických požadavcích na stavby, novelizovanou  

vyhláškou 20/2012 Sb. 

Stavba polyfunkčního rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu  

s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně 

technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkající se stavby jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známé žádné výjimky ani úlevová řešení týkající se stavby. 

 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha:   268,71 m
2
 

Obestavěný prostor:  1701,63 m
3
 

Užitná plocha:   424,99 m
2
 

Počet funkčních jednotek (velikost): 1 (5+1) 

Počet uživatelů:   5 

 

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.) 

Polyfunkční rodinný dům bude napojen na jednotnou kanalizaci, vodovodní řad  

a elektrickou energii. Přípojky budou řešeny v dokumentaci osazení RD na pozemek. 

 

Bilance potřeby vody z vodovodu: 

5 osob: 100 l/os/den 

Průměrná denní potřeba Qp = 5 . 100 = 500 l/den 

Maximální denní potřeba Qd = qp . kd = 500 . 1,5 = 750 l/den 

Maximální hodinová potřeba Qh = 1/24 . qd . kh = 1/24 . 750 . 2,1 = 65,6 l/hodinu 

 

Bilance potřeby TUV: 

5 osob: 40 l/os/den 

Průměrná denní potřeba Qp = 5 . 40 = 200 l/den 
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Množství splaškových odpadních vod Qww: 

Qww = K . √∑DU = 0,5 . √19,98 = 2,2 l/s 

 

Množství dešťových odpadních vod Qr: 

Qr = i . A . C = 0,03 . 93 . 0,8 + 0,03 . 217 . 1,0 = 8,7 l/s 

 

Třída energetické náročnosti budovy: 

Budova klasifikační třídy B – ÚSPORNÁ 

 

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

etapy) 

Výstavba polyfunkčního rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku 

bez přerušení. Stavba nepředpokládá zkušební provoz. 

 Datum zahájení stavebních prací: říjen 2015 

 Datum dokončení stavebních prací: duben 2017 

Postup výstavby: 1) Odstranění travního porostu 

2) Provizorní oplocení stavebního pozemku 

3) Vytyčení stavby 

4) Výkopové práce 

5) Realizace přípojek inženýrských síťí 

6) Provedení hrubé stavby 

7) Provedení krovu a střešního pláště 

8) Osazení výplní otvorů 

9) Provedení vnitřních instalací 

10) Provedení dokončovacích prací 

11) Terénní úpravy okolí stavby 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby činí 7 650 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Navrhovaný polyfunkční rodinný dům tvoří jeden stavební objekt SO 01 včetně 

technických a technologických zařízení.  
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek se nachází v katastrálním území města Holýšov (641553) na 

parcelách číslo 1246/36 a 1246/37. Terén je mírně svažitý. Plocha stavebního 

pozemku je travnatá a nenachází se na něm žádná vzrostlejší zeleň. Pozemek je 

v severozápadní části přístupný z místní komunikace. 

 

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

hydrogeologický výzkum, stavebně historický výzkum apod.) 

Na stavebním pozemku byl proveden inženýrsko–geologický průzkum. Na základě 

jeho vyhodnocení byla stanovena únosnost zeminy Rdt = 0,35 MPa. Byla zjištěna 

hladina podzemní vody v hloubce – 4.860 m pod úrovní budoucí podlahy 1.NP. 

Radonový index byl stanoven jako nízký, proto není potřeba chránit spodní stavbu 

před účinky radonu. Stavba bude založena v minimální nezámrzné hloubce 900mm. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

 

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

Pozemek se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území. 

 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky negativní vliv. Příjezdová 

komunikace ke stavebnímu pozemku bude během stavby udržovaná v čistotě  

a v okolí objektu nedojde ke zhoršení okolního provozu. Stavba respektuje stávající 

odtokové poměry území a přirozený sklon pozemku, terénními úpravami nedojde ke 

změně odtokových poměrů v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebních pozemcích se nevyskytují žádné původní stavby ani vzrostlá zeleň, 

asanace v okolí se nevyžaduje. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavbou nedojde k záborům zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

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

a technickou infrastrukturu) 

V severozápadní části je pozemek přístupný ze stávající komunikace, která je ve 

vlastnictví města. V této části pozemku bude ke komunikaci napojen vjezd do garáže 

a na přilehlá parkovací místa. Bude zde napojen a zbudován chodník vedoucí 

k hlavnímu vchodu do objektu. 

Objekt bude napojen na veřejný řad stávající jednotné kanalizace. Ten je vedený pod 

stávající komunikací. V místě napojení na veřejnou kanalizaci bude zbudována 

kanalizační šachta, do které bude napojena splašková a dešťová kanalizace vedoucí z 

objektu. 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod vedený podél pozemku.  

V místě napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod bude zbudována 

vodoměrná šachta a bude zde instalována vodoměrnou sestavou. 

Přípojka nízkého napětí bude umístěna v elektroměrovém rozvaděči umístěném na 

hranici pozemku. 

 

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

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit k bydlení a k provozu projekční kanceláře. V objektu se bude 

nacházet jedna funkční jednotka velikosti 5+1 a bude v ní bydlet pětičlenná rodina. 

V provozu projekční kanceláře bude pracovat majitel domu a nepředpokládá se 

pohyb cizích zaměstnanců. Zastavěná plocha objektu je 268,71 m
2
. Užitná plocha 

424,99 m
2
. Z této užitné plochy bude plochu 37,01 m

2
 zaujímat projekční kancelář 

včetně jejího zázemí. 



 
 

11 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena na parcelách číslo 1246/36 a 1246/37 u jejich severovýchodní 

strany. Je navržena tak, aby byla dodržena uliční čára. Hlavní vchod do domu je 

situován na severozápadní straně. Pozemek je mírně svažitý severozápadním 

směrem. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. 

 

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

řešení 

Stavba bude využívána jako rodinný dům s provozovnou projekční kanceláře. Stavba 

je vícepodlažní s jedním podzemním podlažím, přízemím a obytným podkrovím. 

Podzemní podlaží bude plnit funkci technického zázemí stavby. 1.NP bude rozděleno 

na obytnou část, garáž a provozovnu projekční kanceláře. Obytná část je dále 

rozšířena o obytné podkroví, jehož půdorysná plocha kopíruje plochu obytné části 

v 1.NP. Stavba je členitého půdorysu se sedlovou střechou nad obytnou částí domu. 

Sklon střechy je 33 stupňů. Nad částí domu, kde se nachází garáž a projekční 

kancelář, je řešena střecha jako plochá jednovrstvá se spádem 2 procenta.  

Stavba je navržena jako zděná ze zdícího systému Porotherm. Stropní konstrukce 1.S 

a 1.NP jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Stropní konstrukce 2.NP je 

řešena zavěšeným podhledem ze systému sádrokartonových desek Knauf. Schodiště 

je železobetonové monolitické.  

Barva fasády je navržena bílá. Střešní tašky Tondach Stodo 12 jsou v barvě 

břidlicově černé. Okna, dveře a vrata jsou v barevných odstínech třešně.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude řešen pro pětičlennou rodinu. Ložnice rodičů je řešena v přízemí objektu 

a přísluší k ní koupelna. Dětské pokoje jsou v podkrovní části a je pro ně řešena 

společná koupelna s WC a samostatné WC. Projekční kancelář je řešena jako 

pracoviště pro majitele domu a nepředpokládá se pohyb cizích zaměstnanců. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Pro danou stavbu není řešeno. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nevznikalo 

nebezpečí nehod nebo zranění osob a poškození majetku. Během užívání stavby 

budou dodržovány příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt se navrhuje jako vícepodlažní, podsklepený o jedné bytové jednotce  

a provozovnou projekční kanceláře. V rodinném domě je dále řešena garáž s jedním 

parkovacím stáním. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu. V místech napojení 

základů pod 1.NP a 2.NP bude provedeno odstupňování základových pasů až na 

úroveň nejníže položené základové spáry. Pasy pod stěnami suterénu budou 

jednostupňové. Pasy pod stěnami prvního nadzemního podlaží budou dvoustupňové, 

kdy horní část bude provedena pomocí ztraceného bednění a následně zmonolitněna. 

Základová deska bude tloušťky 150mm a bude izolována 150mm podlahového 

polystyrénu. Nosné obvodové stěny budou z cihel Porotherm 44 EKO+ Profi. 

V podzemním podlaží budou obvodové stěny z vnější strany opatřeny hydroizolací 

(proti zemní vlhkosti a tlakové vodě). Hydroizolace bude z vnější strany chráněna 

tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu a tloušťce 100 mm.  Vnitřní nosné 

stěny budou z cihel Porotherm 30 Profi. Příčky budou z cihel Porotherm 11,5 AKU. 

Stropy suterénu a prvního nadzemního podlaží jsou řešeny jako železobetonové 

monolitické z betonu C20/25 o tloušťce 200 mm. Stropní konstrukce druhého 

nadzemního podlaží je řešena zavěšeným podhledem ze systému sádrokartonových 

desek Knauf a tepelnou izolací z minerální vlny Rockwool Rockmin o celkové 

tloušťce 240mm.Skladby jednotlivých podlah budou řešeny v další části projektu. 

Schodiště bude železobetonové monolitické. Krov nad obytnou částí je navržen 

z dřevěných hraněných profilů, střešní krytina z keramických tašek Tondach. Plochá 

střecha nad garáži a projekční kanceláří je navržena jako jednoplášťová, kde je 

spádová vrstva tvořena z lehkého betonu (Perlit) a tepelně–izolační vrstva je tvořena 
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expandovaným polystyrenem o tloušťce 200 mm. Dveře se navrhují dřevěné. Okna 

také dřevěná s izolačním dvojsklem. Vnitřní omítky budou vápenosádrové strojní. 

Vnější část obvodových stěn bude opatřena fasádní omítkou. Klempířské prvky se 

navrhují z TiZn, zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby Best. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace a vodovodu. 

Dešťové odpadní vody budou likvidovány odvodem do jednotné kanalizace. Objekt 

bude vytápěn celoročně. Je navrženo podlahové vytápění. Vytápění bude zajištěno 

tepelným čerpadlem systému voda-voda. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Objekt bude vybaven technickým zařízením pro elektroinstalace. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Pro tuto stavbu je zpracováno samostatně v příloze D.1.3 – Požárně bezpečnostní 

řešení stavby. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Návrh je proveden s ohledem na hospodaření s energiemi, zejména z hlediska tepelně 

technických vlastností konstrukcí a orientace objektu ke světovým stranám. Skladby 

obvodových konstrukcí splňují požadavky normy ČSN 73 0540–2 + Z1:2012 – 

Tepelná ochrana budov: část 2 – Požadavky na součinitel prostupu tepla UN,20 a 

Urec,20: obvodová stěna  UN,20 = 0,30 W/m
2
K  Urec,20 = 0,25 W/m

2
K 

 střecha  UN,20 = 0,24 W/m
2
K  Urec,20 = 0,16 W/m

2
K 

 strop pod půdou  UN,20 = 0,30 W/m
2
K  Urec,20 = 0,20 W/m

2
K 

 podlaha na terénu  UN,20 = 0,45 W/m
2
K  Urec,20 = 0,30 W/m

2
K 

 okna   UN,20 = 1,50 W/m
2
K  Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 

 vstupní dveře  UN,20 = 1,70 W/m
2
K,  Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 

 

Stavba splňuje požadavky klasifikační třídy prostupu tepla obálkou budovy podle 

ČSN 730540-2:2011, tabulka C.1: klasifikační třída B – ÚSPORNÁ. Průměrný 

součinitel prostupu tepla budovy je Uem=0,293 W/m2K. 

Na stavbu je vypracováno samostatné zhodnocení energetické náročnosti budovy, 

výsledky zhodnocení jsou přiloženy v příloze D.1.4 – Tepelně technické řešení. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

K vytápění a ohřevu teplé užitkové vody bude využit systém tepelného čerpadla 

voda–voda. Další posouzení je nad rámec tohoto projektu. 

 

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

prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 

hluk, prašnost apod.) 

Větrání v objektu bude zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez využití 

VZT a klimatizační jednotky. V místnostech, kde nejsou navržena okna, bude 

zajištěno nucené větrání ventilátory napojené na potrubí v instalační šachtě.  

K vytápění a ohřevu teplé užitkové vody bude využito tepelné čerpadlo voda–voda, 
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které bude umístěno v technické místnosti suterénu. Denní osvětlení a proslunění 

bude zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno 

svítidly dle výběru stavebníka. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno pomocí 

vodovodní přípojky, která bude napojena na veřejný řád. Komunální odpad vzniklý 

provozem objektu bude likvidován svozem, který zajišťuje pro své obyvatele město 

Holýšov. Na pozemku bude umístěna nádoba na komunální odpad. Ostatní odpad 

z provozu objektu bude likvidován ve sběrných dvorech nebo v kontejnerech na 

tříděný odpad. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží 

Na základě inženýrsko–geologického průzkumu byl vypracován radonový posudek. 

Bylo zjištěno, že se objekt bude nacházet na pozemku s nízkým radonovým rizikem. 

Proto není nutné navrhovat protiradonové opatření. Preventivní ochranu proti radonu 

bude tvořit hydroizolace spodní stavby. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nenacházejí žádné zdroje, které by vedly k působení bludných 

proudů na stavbu (stejnosměrné elektrizované železnice, městské dráhy, důlní dráhy, 

metro, stejnosměrné rozvody v průmyslových podnicích nebo zařízení na aktivní 

ochranu proti korozi). 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nevyskytují zdroje způsobující technickou seizmicitu a na stavbě 

nebudou ani použity stroje nebo zařízení, které by mohly technickou seizmicitu 

způsobit. 

 

d) ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce a výplně otvorů objektu tvoří dostatečnou ochranu před hlukem, 

který bude pocházet z běžného provozu okolí stavby. 
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e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Pozemek se nenachází v poddolované oblasti. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Pozemek bude napojen na stávající technickou infrastrukturu města Holýšov. Objekt 

bude napojen na veřejný řad stávající jednotné kanalizace. Ten je vedený pod 

stávající komunikací. V místě napojení na veřejnou kanalizaci bude zbudována 

kanalizační šachta, do které bude napojena splašková a dešťová kanalizace vedoucí  

z objektu. Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod vedený podél 

pozemku. V místě napojení vodovodní přípojky na veřejný vodovod bude zbudována 

vodoměrná šachta a bude zde instalována vodoměrnou sestavou. Přípojka nízkého 

napětí bude umístěna v elektroměrovém rozvaděči umístěném na hranici pozemku. 

Plyn nebude do novostavby připojen. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobněji řešeno v jednotlivých profesních částech projektové dokumentace. Délky 

jednotlivých přípojek jsou patrné z výkresu situace. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Město Holýšov se nachází 25 km jihozápadně od Plzně. Je dobře dostupné 

automobilem, autobusovou i vlakovou dopravou. Příjezd k pozemku je řešen  

po místní komunikaci šiřky 6,0 m. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V severozápadní části je pozemek přístupný ze stávající komunikace, která je  

ve vlastnictví města. V této části pozemku bude ke komunikaci napojen vjezd do 
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garáže o šířce 5,5 m a na přilehlá parkovací místa o stejné šířce 5,5 m.. Bude zde 

napojen a zbudován chodník vedoucí k hlavnímu vchodu do objektu o šířce 2,3 m. 

 

c) doprava v klidu 

Parkovací stání je zajištěno na zpevněných plochách na pozemku investora.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V blízkosti pozemku se nenachází pěší ani cyklistická stezka. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Stavba se navrhuje na mírně svažitém pozemku. Vykopaná zemina bude částečně 

využita ke zpětnému zásypu a zbylá část bude odvezena na skládku.  

 

b) použité vegetační prvky 

Použití vegetačních prvků bude navrženo po dokončení stavby. 

 

c) biotechnická opatření 

V rámci výstavby není uvažováno o biotechnických opatřeních. Stavba negativně 

neovlivňuje stávající ekosystém v lokalitě. Před zahájením stavby bude provedena 

skrývka ornice, která bude využita k terénním a sadovým úpravám v okolí stavby.  

 

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

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

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Pro 

ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 

podle novelizace nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády  

č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou 

použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše 

uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní 

doba při provádění stavby bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, 
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budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle 

příslušného předpisu 15 splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při 

manipulaci s ním bude, pokud možno, zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné 

prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí 

být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, 

které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem  

č.154/2010 Sb. O odpadech a o změně některých dalších předpisů, jeho prováděcími 

předpisy a předpisy s ním souvisejícími. Při veškerých pracích je nutno dodržovat 

bezpečnostní předpisy. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými 

cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

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

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

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nenachází žádné 

dřeviny, památkově chráněné stromy, chráněné rostliny ani živočichové. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 

 

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

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani posouzení EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nenavrhují se a ani stavbou nevznikají nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba 

splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva podle vyhl. č. 380/2002 Sb. Stavba svým účelem není určena k civilní 

ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro stavbu bude zřízena přípojka elektrické energie a vody. Zásobování stavebním 

materiálem bude prováděno průběžně dle fáze výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

Zhotovitel stavby je povinen při výstavbě vhodným technickým řešením zajistit 

odvodnění staveniště. Nesmí dojít ke zhoršení fyzikálně-mechanickým vlastnostem 

zeminy na staveništi ani ke znehodnocení rozestavěných objektů a zařízení 

umístěných na staveništi. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci vybudovaným vjezdem. Přívod 

elektrické energie bude zajištěn ze staveništního rozvaděče. Dodavatel stavby si 

zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob odběru s příslušným 

správcem sítě. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana 

před hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude realizována 

tak, aby negativně neovlivnila okolní stavby. Veřejná prostranství a pozemní 

komunikace dočasně užívané pro staveniště se musí po dobu společného užívání 

bezpečně chránit a udržovat. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být 

uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití. 

 

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

dřevin 

Staveniště bude odpovídajícím způsobem oploceno a veškeré výkopy budou 

zajištěny proti pádu osob. Na staveniště bude zamezen přístup třetích osob. Na 

pozemku se nenachází žádné stavby vyžadující demolici, ani dřeviny vyžadující 

kácení. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

Dočasné zábory budou na přilehlých okolních pozemcích při budování vodovodních 

a kanalizačních přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 

nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku  

a správcem sítě. 

 

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

likvidace 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., 

O odpadech a o změně některých dalších předpisů, jeho prováděcími předpisy  

a předpisy s ním souvisejícími. Odpad bude ukládán do přistavených 

velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich 

odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. 

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o odpadech k jejich 

převzetí oprávněny. Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu 

odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné,  

a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu 

naložení s těmito odpady). 
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Odpady vzniklé při stavbě: 

Číslo odpadu Specifikace odpadu Kategorie Množství 

(t nebo m
3
) 

Způsob naložení  

s odpadem 

Poznámka 

17 01 02 cihly O 0,5 t skládka TKO 
odpad z řezání 

cihel 

17 05 04 zemina a kamení O 80 t terénní úpravy výkopová zemina 

17 05 04 zemina a kamení O 950 t skládka TKO výkopová zemina 

15 01 06 směsné obaly O 0,05 t skládka TKO 

obalový materiál 

od stavebních 

materiálů 

17 01 01 beton O 0,05 t skládka TKO 
přebytek při 

betonáži 

15 01 10 

obaly obsahující 

zbytky nebezpečných 

látek 

N 0,03 t sběrna NO 
obaly od 

nátěrových hmot 

15 01 02 plastové obaly O 0,04 t skládka TKO obaly 

17 04 07 Směsné kovy O 0,1 t 
sběrna kovového 

odpadu 
zbytky armatury 

 

Pozn.   O – odpady bez nebezpečných vlastností (tzv. ostatní odpady) 

  N – nebezpečné odpady 

TKO – tuhý komunální odpad 

  NO – nebezpečný odpad 

 

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

Vytěžená ornice bude uložena na staveništi a bude využita při terénních úpravách. 

Vytěžená zemina bude z části ihned odvezena na skládku a z části deponována na 

staveništi pro zásypy, násypy a konečné terénní úpravy.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet  

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod.,  
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k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem 

na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění stavby, stavebních a montážních prací budou dodrženy požadavky 

zákona 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon  

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni 

pracovníci musí být náležitě proškoleni, musí používat ochranné prostředky  

a dodržovat podmínky bezpečnosti práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny okolní stavby ani bezbariérové přístupy staveb. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. 

Případně budou provedena opatření dle NV č. 594/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb.,  

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl 

obyvatelům umožněn přístup k objektům a pozemkům. Všechny výkopy budou 

zajištěny proti pádu osob.  
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

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

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být respektovány všechny výše 

uvedené i další vyhlášky a předpisy v oblasti bezpečnosti práce a technických 

opatření a ochrany zdraví při práci. Výstavba bude prováděna tak, aby odolala 

případným účinkům vnějšího prostředí. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby a harmonogram stavebních prací bude proveden prováděcí firmou. 

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců od zahájení stavby. Stavba 

nepředpokládá zkušební provoz. Výstavba polyfunkčního rodinného domu bude 

probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.  

 

 Datum zahájení stavebních prací: říjen 2015 

 Datum dokončení stavebních prací: duben 2017 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva  

D.1.1.a.1  

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o polyfunkční rodinný dům, ve kterém bude bydlet pětičlenná rodina. 

V polyfunkčním rodinném domě je jedna bytová jednotka velikosti 5+1  

a provozovna projekční kanceláře, která bude sloužit majiteli objektu. 

 

D.1.1.a.2  

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 Polyfunkční rodinný dům se nachází v severovýchodní části pozemku. Dům se 

skládá z jednoho podzemního podlaží a dvou podlaží nadzemních. Objekt se skládá 

z části se sedlovou střechou, pod kterou se nachází obytné podkroví a části se 

střechou plochou. Zde se nachází garáž pro jedno automobilové stání a projekční 

kancelář. Celý objekt je navržen ve zdícím systému Porotherm. Stropní konstrukce 

jsou železobetonové monolitické. Krov je tradiční dřevěný. Střecha sedlová se 

sklonem 33°. Dispozičně je dům řešen následujícím způsobem. Vstup do objektu je 

tvořen předsíní, na tu navazuje chodba. Z chodby je přístup do obývacího pokoje, 

kuchyně, spíže, je zde umístěno samostatné WC. Dále je z chodby možný přístup do 

garáže a přes sklad do projekční kanceláře. Na obývací pokoj navazuje další chodba, 

ze které je přístup do ložnice a do koupelny. Na obývací pokoj navazuje terasa. 

Projekční kancelář je tvořena samotnou kanceláří a jejím zázemím, které tvoří sklad, 

samostatné WC a technická místnost. V chodbě se dále nachází schodiště, kterým je 

řešen vstup do suterénu a podkrovních místností. V suterénu se nachází technická 

místnost, sklad, prádelna a tělocvična. V podkroví se nachází tři dětské pokoje, šatna, 

sklad, koupelna a samostatné WC. Stavba není navržena jako bezbariérová. 

 

D.1.1.a.3  

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude řešen pro pětičlennou rodinu. Ložnice rodičů je řešena v přízemí objektu 

a přísluší k ní koupelna. Společným prostorem celé rodiny je obývací pokoj v prvním 
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nadzemním podlaží a kuchyně, která na tento obývací pokoj navazuje. Dětské pokoje 

jsou v podkrovní části a je pro ně řešena společná koupelna s WC a samostatné WC. 

Projekční kancelář je řešena jako pracoviště pro majitele domu a nepředpokládá se 

pohyb cizích zaměstnanců. 

 

D.1.1.a.4  

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Na stavbu budou použity klasické materiály a stavební prvky, které odpovídají všemi 

svými vlastnostmi požadavkům ČSN. Konstrukční a technické řešení objektu 

odpovídá danému způsobu využití objektu i s ohledem na stavebníkem požadovanou 

životnost. 

 

D.1.1.a.5  

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Provedení stavby všemi svými parametry odpovídá požadavkům na bezpečnost při 

jejím užívání. 

 

D.1.1.a.6  

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

V samostatné příloze D.1.4 Tepelně technické řešení jsou podrobně popsány 

součinitelé prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí stavby a nejnižší povrchová 

teplota θsi těchto konstrukcí. Byl stanoven průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem = 0,293 W/m
2
.K. Klasifikační třída prostupu tepla obálky budovy  

podle ČSN 730540-2:2011, tabulka C.1 – klasifikační třída B – Úsporná.  

Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. 

Umělé osvětlení bude zajištěno zářivkovými svítidly. Požadavky na vzduchovou 

neprůzvučnost jednotlivých konstrukcí jsou splněny a také popsány  

v příloze D.1.4 Tepelně technické řešení. 
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D.1.1.a.7  

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Výpočtem byl stanoven II. Stupeň požární bezpečnosti pro celou stavbu, která tvoří 

jeden požární úsek. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Objekt 

bude vybaven autonomní detekcí a budou zde umístěny hasicí přístroje s hasicí 

schopností 34A a 183B. Požadavky na jednotlivé konstrukce jsou podrobně popsány 

v samostatné příloze D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

D.1.1.a.8  

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové 

dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 

stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu  

s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 

postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

D.1.1.a.9  

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

U navrhovaného polyfunkčního rodinného domu se nevyskytují neobvyklé 

technologické postupy ani žádné zvláštní požadavky na provádění. Jakost 

navržených konstrukcí je minimálně stejná jako jakost požadovaných konstrukcí. 

 

D.1.1.a.10  

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Nebyly stanoveny požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. 
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D.1.1.a.11  

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Doporučuje se kontrola těchto konstrukcí:  

o Základové konstrukce 

o Izolace základových konstrukcí 

o Založení stěn 

o Stropní konstrukce 

o Osazení překladů v obvodových stěnách 

o Provedení věnců 

o Provedení střešního pláště 

o Instalační rozvody 

 

D.1.1.a.12  

Výpis použitých norem 

o ČSN 01 3420  –  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

o ČSN 73 1901  –  Navrhování střech – Základní ustanovení 

o ČSN 73 0600  –  Hydroizolace staveb - Základní ustanoven 

o ČSN 73 4130  –  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

o ČSN 73 0802  –  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

o ČSN 73 0810  –  Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

o ČSN 73 0818  –  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

o ČSN 73 0873  –  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

o ČSN 73 0540–2  –  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

o ČSN 73 0540–3  –  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

o ČSN 73 0540–4  –  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

o ČSN 73 0532  –  Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.2.a.1  

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

o Vytyčení stavby 

Výškové a polohové osazení stavby na pozemek je znázorněno na situačních 

výkresech této bakalářské práce ve složce C – situační výkresy. Vytyčení bude 

provedeno autorizovaným geodetem. Hodnotě 0,000 odpovídá 495,70 m.n.m 

(výškový systém Balt po vyrovnání). 

 

o Zemní práce 

Základové podloží je třídy F3 – hlína písčitá – pevná a jeho tabulková výpočtová 

únosnost je Rdt = 0,275 MPa. Sklon svahu bude proveden v bezpečném poměru 1:1. 

Před zahájením výkopových prací se provede vytyčení objektu. V ploše staveniště 

bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm a uložena na vhodné místo stavební parcely 

pro opětovné použití konečných terénních úprav. Hlavní výkopové práce budou 

prováděny za pomocí středně těžké techniky. Zemina odtěžená z výkopů bude z části 

odvezena a z části uložena na stavební parcele pro zpětné násypy. Dále bude 

následovat vyhloubení rýh pro základové pasy a vyhloubení rýh pro uložení 

inženýrských sítí. Před započetím betonáže bude přizván hlavní projektant, 

popřípadě statik a geolog z důvodu kontroly základových poměrů. V případě 

zásadních odlišností od prvotních výsledků je třeba přehodnotit způsob zakládání  

a navrhnout vhodné řešení. Pažení výkopů je nutné provádět velice důsledně  

a v souladu s danými vyhláškami a normami. Především s vyhláškou  

č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Zpětné násypy se budou hutnit po vrstvách maximální tloušťky 200 mm na takovou 

pevnost, kdy nebude docházet k sedání stavby, které by narušilo její konstrukci. 

 

o Základové konstrukce 

Před zahájením betonáže základů bude nutné začistit základové spáry. Vyznačit 

prostupy jdoucí směrem do objektu nebo z objektu a vynechat otvory pro jejich 
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provedení. Do základové spáry bude uložen zemnící pásek FeZn 35x5 mm. Objekt 

bude založen na monolitických základových pasech z prostého betonu C20/25. Šířka 

základových pasů pod obvodovým zdivem a pod vnitřními nosnými stěnami bude 

600 mm. Základové pasy v místě nepodsklepené části objektu budou provedeny  

do hloubky 1300 mm od podlahy prvního nadzemního podlaží. V místě podsklepené 

části objektu bude nejnižší úroveň základové spáry v hloubce 3700 mm od podlahy 

prvního nadzemního podlaží. Výška pasů bude 600  mm pod obvodovými 

stěnami prvního nadzemního podlaží i suterénu a 300 mm pod schodišťovým 

ramenem v suterénu. Na nich bude zhotovena podkladní betonová deska  

tloušťky 150 mm z betonu C20/25. Do podkladní desky bude vložena  

KARI síť 150×150×8 mm s krytím minimálně 40 mm. Deska bude natřena 

asfaltovým penetračním nátěrem Penatral ALP a opatřena hydroizolačním pásem 

Elastek 40 Special mineral, který bude celoplošně nataven a bude kladen maximální 

důraz na správné provedení. 

 

o Svislé konstrukce 

Obvodové stěny spodní stavby budou z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi 

tloušťky 440 mm vyzděné na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Vnější strana 

bude opatřena vápenocementovou jádrovou omítkou Baumit. Na omítce bude 

proveden asfaltový penetrační nátěr přípravkem Penetral APL. Bude provedena 

hydroizolační vrstva ve formě asfaltového pásu Elastek 40 Special mineral. Tento 

asfaltový pás bude celoplošně nataven. Veškeré spoje a napojení izolačních pásů 

musí být provedeny s maximálním důrazem na kvalitu provedení. Ochrannou vrstvu 

hydroizolace tvoří pěnový extrudovaný polystyren Styrotrade XPS Prime S 50 L. 

Ten bude z vnější strany chráněn nopovou fólií Lithoplast HDPE, ochrannou 

geotextilií a deskou z OSB. Stěny splňují normové požadavky na prostup tepla 

konstrukcí. Obvodové nosné konstrukce vrchní stavby budou tvořit obvodové 

cihelné tvárnice Porotherm 44 EKO+ Profi tloušťky 440 mm na maltu  

Porotherm Profi pro tenké spáry. Tyto stěny budou založeny na první řadě  

cihel Porotherm 30 Profi tlouštky 300 mm podle detailu výrobce. Vnitřní nosné stěny 

budou z cihelného zdiva Porotherm 30 Profi tlouštky 300 mm spojené maltou 

Porotherm Profi pro tenké spáry. Příčky budou provedeny z akustických tvárnic 
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Porotherm 11,5 AKU tloušťky 115 mm a Porotherm 8 Profi tloušťky 80 mm  

na maltu Porotherm Profi pro tenké spáry. Při provádění zděných konstrukcí je nutní 

dodržení všech detailů, technologických a prováděcích postupů podle 

technologických předpisů. Zdivo je nutno vyzdívat na vazbu dle zásad výrobce. 

 

o Komín 

V objektu bude umístěn jeden jednoprůduchový komínový systém Shiedel. Rozměr 

komínového systému je 320/320 mm. Komínové těleso bude procházet všemi 

podlažími. Pod komínovým tělesem bude proveden základ. Jednotlivé komínové 

tvarovky budou spojeny pomocí Schiedel speciální zdící směsi na komíny. 

V komínové vložce je umístěna zateplená šamotová vložka, která se spojuje Schiedel 

spárovací hmotou FM Rapid. V nadstřešní části bude komín opatřen oplechováním – 

pozinkovaný plech tloušťky 0,6 mm. Horní hrana komínového systému bude 

přesahovat o 650 mm nad hřeben sedlové střechy. Provedení komínu bude odpovídat 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody a ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné 

požadavky. 

 

o Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce suterénu a prvního nadzemního podlaží budou provedeny jako 

železobetonové monolitické. Tloušťka stropní konstrukce suterénu bude 150 mm  

a tloušťka stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží bude 200 mm. Stropy 

budou provedeny z betonu C20/25. Jako výztuž bude použita betonářská ocel B500. 

Velikost, množství a rozmístění výztuže ve stropních konstrukcích bude navrženo 

statikem. Jednotlivá podlaží budou v místě stropu ztužena železobetonovým věncem, 

který bude proveden z betonu C20/25 s vloženou betonářskou ocelí B500. Věnec 

bude zajišťovat funkci podélného a příčného ztužení objektu. Strana exteriéru bude 

opatřena věncovkou VT 8 Porotherm výšky 238 mm. Mezi železobetonový strop  

a věncovku bude vložena tepelná izolace Styrotrade EPS 70 F tloušťky 70 mm. 

Překlady nad otvory v obvodových stěnách tvoří skladba překladů  

Porotherm KP 7 s vloženou tepelnou izolací. Nad otvory uvnitř objektu budou 

překlady Porotherm KP 7 bez vložené tepelné izolace. U příček tloušťky 115 mm 

budou použity ploché překlady Porotherm 11,5. 
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o Schodiště 

Schodiště vedoucí ze suterénu až do druhého nadzemního podlaží bude řešeno jako 

monolitická železobetonová konstrukce z betonu C20/25 a oceli B500. Schodiště 

bude dvouramenné levotočivé s mezipodestou. Schodiště v suterénu bude mít  

6 stupňů na nástupním rameni a 8 stupňů na výstupním rameni. Výška 

schodišťových stupňů bude zde 196,429 mm a šířka 250 mm. Schodišťová ramena 

zde budou různě dlouhá. Nástupní rameno bude mít půdorysnou délku 1185 mm, 

výstupní 1659 mm, sklon schodišťových ramen bude 39,65° a jejich šířka bude  

1050 mm. Schodiště v nadzemním podlaží bude mít 8 stupňů na nástupním  

i výstupním rameni. Výška schodišťových stupňů zde bude 184,735 mm a  

šířka 262 mm. Schodišťová ramena budou mít půdorysnou délku 1834 mm,  

sklon schodišťových ramen bude 35,14° a jejich šířka bude 1050 mm.  

Šířka mezipodesty bude 1050 mm. Schodiště bude v celé své podlahové ploše 

opatřeno keramickou dlažbou. Bude na něm provedeno nerezové zábradlí výšky  

900 mm se svislým členěním. 

 

o Střešní konstrukce 

Dům bude zastřešen sedlovou a plochou střechou. Sedlová část střechy bude tvořena 

tradičním dřevěným krovem se sklonem 33°. Jedná se o vaznicovou soustavu  

se středovou a vrcholovou vaznicí. Dimenze jednotlivých dřevěných prvků  

je popsána ve výkresu krovu. Osová vzdálenost krokví bude 1100 mm. Podrobný 

popis skladby střešní konstrukce je popsán v příloze výkresové části (Skladby 

obvodových a střešních konstrukcí). Tepelná izolace Rockwool Rockmin bude 

vložena mezi krokve a pod krokve. Střešní konstrukce bude zajištěna hydroizolací 

umístěnou nad krokvemi a parotěsnou zábranou umístěnou pod tepelnou izolací. Nad 

pojistnou hydroizolací budou umístěny distanční dřevěné latě ve směru spádu střechy 

a o rozměrech 30 x 50 mm. Další latě o rozměrech 30 x 50 mm budou umístěny 

v opačném směru. Poté se na latě osadí pálená střešní krytina Tondach. Stropní 

konstrukce nad 2.NP bude zhotovena ze sádrokartonových desek Knauf tloušťky 

12,5 mm zavěšených na nosném ocelovém roštu. Plochá část střechy bude mít spád 

2%. Atika bude tvořena z cihelného zdiva Porotherm 30 Profi tlouštky 300 mm 

spojené maltou Porotherm Profi pro tenké spáry. Atika bude opatřena pozinkovaným 
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plechem tloušťky 0,6 mm. Spádová vrstva bude tvořena lehčeným betonem z perlitu 

a bude od atiky oddilatována pomocí tepelné izolace. Hydroizolační vrstvu střešní 

konstrukce bude tvořit asfaltové pásy Glastek 40 Special dekor a Glastek 30 Sticker 

plus. Tepelná izolace bude tvořena pěnovým polystyrénem Styrotrade EPS 200 S 

v tloušťce 200 mm. Pro odvod srážkové vody ze střechy bude sloužit podokapní 

žlab, svedený do kruhového svodného potrubí s průměrem 125 mm.  

 

o Výplně otvorů 

Jako výplně otvorů budou použita dřevěná okna smrková s odstínem třešně. Okna 

budou opatřena izolačním dvojsklem. Z vnější strany budou opatřena parapetním 

plechem. Ze strany interiéru budou parapety dřevotřískové s odstínem třešně. 

Vchodové dveře do domu budou částečně prosklené. Barva dveří bude také v odstínu 

třešně. Dveře i okna budou osazena v okenním otvoru tak, aby byla zarovnána  

s tepelnou izolací v překladu. V podkroví budou použita střešní okna Velux typu 

GGL P08 a GGL M08. Montáž oken i dveří bude provedena dle postupu daného 

výrobcem. Sekční garážová vrata budou plastová, výsuvná s elektrickým pohonem. 

Budou poskládána z kazetových sekcí. Odstín cherry. Dveře v interiéru budou 

dřevěné s nerezovým kováním. Osazené budou v obložkové zárubních. 

 

o Podlahy 

Nášlapnou vrstvu v objektu bude tvořit keramická dlažba, koberec, v garáži 

epoxidová pryskyřice a na terase je použita betonová dlažba. Podrobněji v příloze 

výkresové části této bakalářské práce (Skladby podlahových konstrukcí). 

 

o Podhledy 

V podkroví, pod střechou zateplenou mezi krokvemi a pod krokvemi bude zavěšený 

podhled ze sádrokartonové desky Knauf tloušťky 12,5mm. Sádrokartonové desky 

budou zavěšeny na nosném ocelovém roštu. V místnostech č. 201 a 203 budou 

použity zelené sádrokartonové desky, které jsou vhodné pro použití v interiérových 

prostorech s vyšší relativní vlhkostí. 
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o Povrchové úpravy 

Zděné konstrukce budou ze strany interiéru opatřeny vápenosádrovou omítkou Hasit 

v tloušťce 10 mm. Po řádném vyschnutí budou provedeny malířské práce. Barevné 

odstíny a druhy barev určí investor. V prostorech hygienických místností (WC, 

koupelna, technická místnost) bude proveden keramický obklad stěn. Výška obkladu 

je patrná z výkresové části této bakalářské práce – příloha D.1. V kuchyni budou 

stěny za kuchyňskou linkou opatřeny také obkladem. 

 

o Klempířské výrobky 

Veškeré oplechování jako například podokapní žlaby a svodné potrubí bude 

navrženo z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. Všechny klempířské výrobky 

nutno provést v souladu s ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 

 

o Izolace 

Spodní stavba bude zaizolována hydroizolačními pásy Elastek 40 special mineral. 

Tloušťka této hydroizolační vrstvy bude 4 mm. Hydroizolační pásy budou lepeny na 

podklad opatřený penetračním asfaltovým nátěrem Penetral ALP. Sokl domu bude 

tepelně zaizolován tepelnou izolací Styrotrade XPS Prime 25 L tloušťky 80 mm. 

Suterénní obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací Styrotrade XPS Prime 

S 50 L tloušťky 100 mm. Zateplení sedlové střechy mezi krokvemi bude provedeno 

pomocí tepelné izolace Rockwool Rockmin v tloušťce 160 mm a zateplení pod 

krokvemi bude ze stejné tepelné izolace v tloušťce 80 mm. Parotěsnou zábranu bude 

tvořit fólie Jutafol N AL 170 Special. Pojistnou hydroizolací zde bude difúzní 

membrána Jutadach 150. Tepelnou izolací ploché střechy nad garáží a projekční 

kanceláří bude pěnový polystyrén Styrotrade EPS 200 S v tloušťce 200 mm. 

Parotěsnou zábranu budou tvořit asfaltové pásy Glastek 40 Special Mineral. Vrchní 

část skladby ploché střechy bude tvořena dvěma vrstvami hydroizolačních pásů. 

První vrchní vrstvou Glastek 40 Special Dekor v tloušťce 4 mm a druhou spodní 

vrstvou Glastek 30 Sticker Plus v tloušťce 3 mm. Jako tepelní a kročejová izolace 

podlah bude použita izolace Styrotrade EPS 100 Z. Tloušťka této izolace bude  

2 x 70 mm u podlah suterénu a prvního nadzemního podlaží vyjma garáže. 
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V tloušťce 2 x 40 mm bude izolace u podlah ve druhém nadzemním podlaží. 

V garáži bude tloušťka izolace 2 x 50 mm. 

 

D.1.2.a.2  

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci 

 Průřezové rozměry prvků konstrukce krovu: 

o Pozednice 160/150 mm 

o Středová vaznice 150/180 mm 

o Vrcholová vaznice 150/180 mm 

o Krokev 120/160 mm 

o Kleština 90/180 mm 

o Sloupek 150/150 mm 

o Pásek 80/80 mm 

  

D.1.2.a.3 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod. 

Při návrhu nosné konstrukce byla veškerá zatížení uvažována v souladu  

s ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. 

 

D.1.2.a.4 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

 V základových pasech a základové desce bude použit beton C20/25. Betonářská ocel 

použitá v základové desce a ve stropních konstrukcích bude jakosti B500. Dřevo  

na krov bude použito pevnostní třídy C27.  

 

  



 
 

36 
 

D.1.2.a.5 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

U navrhovaného polyfunkčního rodinného domu se nevyskytují neobvyklé 

technologické postupy ani žádné zvláštní požadavky na provádění. Jakost 

navržených konstrukcí je minimálně stejná jako jakost požadovaných konstrukcí. 

 

D.1.2.a.6 

Zajištění stavební jámy 

Výkopy budou prováděny bez pažících zařízení. Svah výkopu bude mít sklon 1:1. 

Stavební jáma bude ohraničena páskou tak, aby nehrozilo pádu osob do jámy. 

 

D.1.2.a.7 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Doporučuje se kontrola těchto konstrukcí:  

o Základové konstrukce 

o Izolace základových konstrukcí 

o Založení stěn 

o Stropní konstrukce 

o Osazení překladů v obvodových stěnách 

o Provedení věnců 

o Provedení střešního pláště 

o Instalační rozvody 

 

D.1.2.a.8 

V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability  

a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 

Jedná se o novostavbu. 
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D.1.2.a.9 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat 

Nebyly stanoveny požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. 

 

D.1.2.a.10 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Výpočtem byl stanoven II. Stupeň požární bezpečnosti pro celou stavbu, která tvoří 

jeden požární úsek. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Objekt 

bude vybaven autonomní detekcí a budou zde umístěny hasicí přístroje s hasicí 

schopností 34A a 183B. Požadavky na jednotlivé konstrukce jsou podrobně popsány 

v samostatné příloze D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

D.1.2.a.11 

Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod. 

o ČSN 01 3420  –  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

o ČSN 73 1901  –  Navrhování střech – Základní ustanovení 

o ČSN 73 0600  –  Hydroizolace staveb - Základní ustanoven 

o ČSN 73 4130  –  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

o ČSN 73 0802  –  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

o ČSN 73 0810  –  Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

o ČSN 73 0818  –  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

o ČSN 73 0873  –  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

o ČSN 73 0540–2  –  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

o ČSN 73 0540–3  –  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

o ČSN 73 0540–4  –  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 
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o ČSN 73 0532  –  Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

 

D.1.2.a.12 

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 

příslušné předpisy a normy 

Stavba je navržena a bude realizována v souladu s platnými předpisy. Při návrhu byla 

dodržena vyhláška 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, §15 

bezpečnost při provádění a užívání staveb. Během všech stavebních procesů musí být 

dodržovány bezpečnostní předpisy. Všichni pracovníci budou těmito vyhláškami 

proškoleni. O tomto školení bude proveden zápis do stavebního deníku a rovněž 

bude podepsána listina všemi pracovníky o tom, že byli proškoleni. Pracovníci jsou 

povinni používat pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, přilbu a pracovní rukavice. 

Pracovníci obsluhující stroje a vozidla musí dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k ublížení na zdraví ostatních pracovníků, a aby byl zajištěn plynulý chod stavebních 

prací. Při pracích na staveništi se bude dodržovat: Nařízení vlády 591/2006 Sb.,  

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, Nařízením vlády 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 
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ZÁVĚR 

Bakalářskou práci jsem zpracoval jako prováděcí projekt pro polyfunkční rodinný dům. 

Práci jsem započal zpracováním studijních výkresů, dále jsem navrhl konstrukční 

systém, ve kterém bude dům postaven. Pro stavbu jsem zvolil vhodný stavební materiál. 

Následovalo posouzení jednotlivých konstrukcí stavby z hlediska stavební fyziky. 

Navrhl jsem rozměry schodiště a základů. Poté jsem zpracoval výkresovou část.  

Po výkresové části přišlo na řadu posouzení z hlediska požární bezpečnosti a navržení 

vhodných opatření. Práci jsem uzavřel zpracováním jednotlivých zpráv, které byly 

náplní hlavní textové části bakalářské práce. Oproti prvotním návrhům docházelo ke 

změnám půdorysného tvaru, dispozičního uspořádání a celkového vzhledu objektu. 

Zadáním práce bylo vytvořit komfortní bydlení pro pětičlennou rodinu v domě, jehož 

součástí bude provozovna projekční kanceláře. Dle mého názoru jsem kladené 

požadavky na bakalářskou práci splnil. Navrhl jsem polyfunkční rodinný dům s 

dostatečným zázemím, který bude vhodně umístěn do nově se rozrůstající části města.  
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Rdt [MPa] únosnost zeminy 
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2.NP druhé nadzemní podlaží 

1.S první podlaží suterénu 

VZT vzduchotechnika 

ČSN Česká státní norma 

EN evropská norma 

Nd [kN] zatížení působící na základovou spáru 

Aef [m
2
] efektivní plocha základu 

σz napětí v základové spáře 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S [m
2
] podlahová plocha místnosti 

p [kg/m
2
] požární zatížení 

pn [kg/m
2
] nahodilé požární zatížení 

ps [kg/m
2
] stálé požární zatížení 

So [m
2
] plocha otvorů 

ho [m] výška otvorů 

hs [m] výška požárního úseku 

pv [kg/m
2
] výpočtové požární zatížení 

UN,20 [W/m
2
.K] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20 [W/m
2
.K] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem [W/m
2
.K] průměrný součinitel prostupu tepla 
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fRsi [–] vypočtená hodnota tepelného faktoru 
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R [m
2
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2
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2
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R´w,N [dB] požadovaná vzduchová neprůzvučnost 
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