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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednogeneračního rodinného domu pro 
trvalé bydlení 4 – 5 osob. Objekt je umístěn na téměř rovném pozemku ležícím na ulici 
Růžičkova v Třebíči. Dům je navržen jako částečně podsklepený s jedním podzemním a 
dvěma nadzemními podlažími. Jeho půdorysné rozměry jsou 15,85 x 11,85 m. Součástí 
objektu je také garáž pro jedno osobní vozidlo. Celý objekt je zastřešen jednoplášťovou 
plochou střechou. Objekt je navržen ze systému Porotherm s výjimkou obvodového zdiva 
v suterénu, které je z betonových tvarovek. Součástí bakalářské práce je výkresová 
dokumentace pro provedení stavby včetně pěti konstrukčních detailů, požárního, tepelně 
technického, akustického řešení. Výkresová dokumentace byla zpracována ve výukové 
verzi programu ArchiCAD.  

  

Klí čová slova 

Bakalářská práce, rodinný dům, suterén, nadzemní podlaží, obvodové zdivo, plochá 
střecha.  

  

  

Abstract 

This bachelor thesis is focused on a design of a single-family house suitable for four 
to five permanent residents. The object is situated on an almost flat-surfaced lot on 
Růžičkova street in Třebíč. The house has two above ground floors and one underground 
floor. Plan dimensions of the house are 15,85 x 11,85 m. A garage for single vehicle is a 
part of the building. The roof is constructed as a single flat roof. The object is designed 
using a technology of Porotherm system except from the basement perimeter walls made 
of concrete blocks. The thesis also provides a project documentation for a construction 
including five constructional details, fire safety, thermal engineering, and acoustic 
solutions. The project documentation had been elaborated in an educational version of 
ArchiCAD program.  

  

Keywords 

Bachelor thesis, family house, basement, above ground floor, perimeter walls, flat 
roof.   
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1. ÚVOD 
 

Bakalářská práce zpracovává návrh rodinného domu ve městě Třebíč. Jedná se o 

novostavbu, jejíž pozemek, par. č. 425/22, se nachází v zastavěné části na ulici Růžičkova 

katastrálního území Třebíč. Parcela je mírně svažitá a její výměra je 793 m2. Stavba má 

dvě nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. Objekt je určen pro bydlení čtyř 

až pětičlenné rodiny. Součástí objektu je také garáž pro jedno osobní vozidlo. 

Dům je navržen jako klasická zděná technologie z keramických tvárnic Porotherm a 

je založen na betonových základových pásech. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm 

44 EKO+ Profi. Vnitřní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 24 P+D. Nenosné vnitřní 

příčky jsou z Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 P+D. Obvodové zdivo suterénu je 

z betonových tvárnic. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Schodiště uvnitř 

domu je železobetonové monolitické, deskové. Stropní konstrukce jsou tvořeny 

keramickým systémem Porotherm (POT nosníky a vložky MIAKO). Okna a vnější dveře 

jsou dřevohliníková a zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné. 

Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. 

Projektová dokumentace je v úrovni pro provedení stavby. 
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A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

- Název stavby:     Rodinný dům 
- Místo stavby:     ul. Růžičkova, 674 01 Třebíč 
- Katastrální území:    Třebíč (590266) 
- Parcelní číslo:     425/22 
- Stupeň projektové dokumentace:  DPS 
- Charakter stavby:    novostavba 
- Účel stavby:     Rodinný dům pro trvale bydlení 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

- Jméno a příjmení:    Lubomír Nejedlý 
- Adresa:     Myslbekova 465/9, 674 01 Třebíč 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

- Jméno a příjmení:    Adam Nejedlý 
- Adresa:     Myslbekova 465/9, 674 01 Třebíč 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- Katastrální mapa katastrálního území města Třebíč 
- Územně plánovací dokumentace města Třebíč 
- Terénní průzkum 
- Geodetické zaměření pozemku 
- Smlouva o dílo 
- Požadavky investora 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba bude vybudována na parcele č. 425/22 v severní části města Třebíč. Parcela je 
ze severní části ohraničena plotem sousedního objektu. Okolo východní, západní a jižní 
strany vede dopravní komunikace. Plocha pozemku je 793 m2. V současné době pozemek 
není využíván. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době pozemek není využíván a nenachází se na něm žádný objekt. 



 

13 
 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. Pozemek se nenachází 
v památkově chráněné zóně, v chráněném památkovém území, v záplavové zóně ani pod 
jiným druhem ochrany. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Výše zmíněný pozemek s parcelním číslem 425/22 je napojen na technickou 
infrastrukturu obce. Dešťová voda je zasakována do zemně přímo na pozemku a to 
pomocí vsakovací nádrže (Hlína štěrkovitá MG). Vsakovací nádrž má bezpečnostní 
přepad, který je napojen na jednotnou kanalizační síť obce. Splašková voda z objektu 
bude napojena do jednotné kanalizační sítě. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Třebíč. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a ve vyhlášce č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na 
využití území jsou dodrženy. Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. 
Pozemek se nenachází v památkově chráněné zóně, v chráněném památkovém území, 
v záplavové zóně ani pod jiným druhem ochrany. Stavební pozemek je určen pro 
výstavbu. Řešení nemnění využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

- Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů. 
- Ochrana životního prostředí – všechny práce spojené s výstavbou 

a využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. 
- Ochrana ovzduší – stavba v průběhu výstavby a dále po dobu užívání nebude 

znečišťovat ovzduší 
- Ochrana proti ohni – objekt z hlediska požární bezpečnosti vyhovuje 
- Dopravní inspektorát – z hlediska omezení dopravy stavba vyhovuje 
- Památková péče – pozemek nezasahuje do památkově chráněného území 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektu nebyly žádné výjimky řešeny 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

K realizaci nejsou vyžadovány žádné další souvislé investice 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Tab. 1 Seznam pozemků dotčených prováděním stavby 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

Majitel Adresa majitele 
Výměra 

[m2] 

Omezení 
vlastnického 
práva 

425/44 

 

Orná 
půda 

SJM Dittrich Ivo 
a Dittrichová 
Zdeňka 

Růžičkova 368, 
Týn, 67401 
Třebíč 

668 
Zástavní 
právo 
smluvní 

425/95 

 

Ostatní 
plocha 

Město Třebíč 

Karlovo nám. 
104/55, Vnitřní 
Město, 67401 
Třebíč 

2348 

Věcné 
břemeno 
(podle 
listiny) 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Na dané parcele se nenachází žádný objekt. Jedná se o novou stavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro bydlení – rodinný dům. Pro jednu čtyř až pětičlennou rodinu. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je trvalého charakteru. Návrhová životnost stavby se předpokládá 
min. na 50 let. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Požadavky, které jsou uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu v souladu s požadavky normy ČSN 73 4301:2004+Z1+Z2+Z3 
– Obytné budovy, stavba splňuje.  

Rodinný dům není určen k užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z tohoto důvodu není řešen jako bezbariérový. Návrh je v souladu s §2 vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů 

Stavební úřad souhlasil se studií rodinného domu. Připomínky dotčených orgánů byly 
zaznamenány. 

 

h) Návrhové kapacity stavby 

- Zastavěná plocha:   159,30 m2 
- Obestavěný prostor:   1 194,62 m3 
- Užitná plocha:   317,65 m2 
- Počet funkčních jednotek:  1 
- Počet uživatelů:   4 – 5 

 

i) Základní bilance stavby 

Výše zmíněný pozemek s parcelním číslem 425/22 je napojen na technickou 
infrastrukturu obce. Dešťová voda je zasakována do zemně přímo na pozemku a to 
pomocí vsakovací nádrže (Hlína štěrkovitá MG). Vsakovací nádrž má bezpečnostní 
přepad, který je napojen na jednotnou kanalizační síť obce. Splašková voda z objektu 
bude napojena do jednotné kanalizační sítě. 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

Při provozu v rodinném domě bude vznikat komunální odpad, který bude ukládán 
v popelnicích na dotčeném pozemku. 

Objekt bude vytápěn plynovým závěsným kotlem Protherm Panter 3,4 - 24,6 kW 
umístěným v místnosti S03. 
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j) Základní předpoklady výstavby 

Výstavba nebude omezovat žádné existující provozy v sousedství. Práce budou 
probíhat tak, aby byl omezen dopad na okolní životní prostředí. Případné vzniklé 
poškození přilehlých komunikací bude opraveno na náklady zhotovitele stavby. Současný 
stav bude zdokumentován. 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jedné časové etapě bez přerušení. 

- Předpokládaný začátek stavby: 01. 06. 2016 
- Předpokládaný konec výstavby: 01. 04. 2017 
- Lhůta výstavby:   10 měsíců 

Postup výstavby: 

- Provizorní oplocení staveniště 
- Vytyčení objektu a inženýrských sítí, stabilizace vytyčení pevných 

polohových a výškových bodů 
- Příprava staveniště, odstranění ornice v tl. 300 mm, zřízení dočasné 

deponie ornice, výkopy stavební jámy a základových pasů, zřízení dočasné 
deponie zeminy (odděleně od ornice). 

- Přípojky inženýrských sítí 
- Betonáž základových pasů do výše spodního líce podkladního betonu 
- Ležatá kanalizace, vodovod 
- Podkladní beton vyztužený sítí 
- Provedení hydroizolace 
- Zdění obvodových plášťů 
- Zdění vnitřních příček 
- Těleso komínu Schiedel 
- Stropní konstrukce skládaná (miako + nosníky) 
- Střešní konstrukce – plochá střecha + střešní svody 
- Osazení venkovních výplní otvorů 
- Nášlapné vrstvy podlah, obklady stěn 
- Osazení vnitřních výplní otvorů 
- Konečné vnitřní úpravy 
- Venkovní zpevněné plochy 
- Terénní a zahradní úpravy, odvoz případné přebytečné zeminy 

 

k) Orientační náklady na stavbu 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou účelovou jednotku 
stanovené URS Praha pro rok 2015. 

- Orientační hodnota za 1 m3 stavby (JKSO):  5179 Kč 
- Obestavěný prostor:     1194,62 m3 
- Předpokládané náklady na stavbu:   7 403 060 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO 01 – Rodinný dům 
SO 02 – Příprava území a zařízení staveniště 
SO 03 – Oplocení objektu 
SO 04 – Parkování a připojení na místní komunikaci 
SO 05 – Elektrická přípojka NN 
SO 06 – Vodovodní přípojka 
SO 07 – Kanalizační přípojka 
SO 08 – Přípojka plynu 
SO 09 – Terénní úpravy 
SO 10 – Vegetační plochy 
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B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešená stavební parcela leží v katastrálním území města Třebíč. Obvod staveniště je 
vymezen hranicemi pozemku dle mapy katastrálního území. Pozemek je téměř rovný. 
Na pozemku se nachází zatravněná orná půda bez stromů a keřů. Na pozemku se 
nenachází žádné objekty. 

Příjezd na pozemek je z místní komunikace ulice Růžičkova. Staveniště je majetkem 
investora a sousedí s parcelami s čísly 425/44, 425/95. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- Hydrogeologický průzkum 
Na jeho základě byla stanovena hladina podzemní 13 m pod terénem 

- Inženýrsko-geologický průzkum 
Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byly zjištěny pevnostní 
parametry zeminy. Zemina byla zařazena do třídy S2 a tudíž je vhodná pro 
výstavbu 

- Radonový průzkum 
Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu bylo na 
parcele č. 425/22 stanoveno nízké radonové riziko. Stavba musí být 
chráněna hydroizolací, která bude plnit současně protiradonovou funkci. 

 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Rodinný dům musí splňovat požadavky dle ČSN 73 4301. Navrhovaná stavba 
nezasahuje do žádných ochranných ani bezpečnostních pásem. 

 

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

Navrhovaná stavba neleží v žádném záplavovém ani poddolovaném území. 
V minulosti nebyla v této lokalitě zaznamenaná žádná záplavová aktivita. 

 

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

U navrhované stavby jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od okolních pozemků a 
budov. 

Nový objekt nenaruší okolní zástavbu. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové 
poměry. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební parcela je v současné době porostlá pouze trávou. Nenacházejí se na ní ani 
stromy ani keře. Na parcele se nenacházejí žádné objekty, tudíž nebudou nutné žádné 
demolice. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemkůurčených k plnění funkce lesa 

Kvůli objektu nedojde k záboru zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky 

Novostavba bude napojena na všechny stávající inženýrské (kanalizace, vodovod, 
plynovod, elektrické vedení NN, komunikační kabely) vlastními přípojkami 
vybudovanými na náklady investora. 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 
osazena na přípojce, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné 
šachty na pozemku investora je navrženo potrubí PE HDPE 100 SDR11, 40 x 6,7 
mm. A to nejvhodnější trasou do technické místnosti v podzemním podlaží. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Minimální krytí potrubí od upraveného terénu bude 
1100 mm. 

Kanalizační přípojka 

Od hlavní kanalizační šachty bude položeno hlavní svodné potrubí PVC, DN 200 
mm pod podlahou suterénu. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a 
obsypu tl. 300 mm nad vrcholem potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé 
konstrukce ani vyšší porosty. 

Plynovodní přípojka 

Na stávající NTL plynovou přípojku bude na hranici pozemku napojena nová 
plynovodní přípojka PE 32 mm přes HUP kk25. Ve skříni bude STL/NTL regulace 
Francel B6, příprava pro plynoměr, KK25. Odtud plynovodní přípojka povede 
nejvhodnější trasou do suterénu objektu. 

Přípojka elektrického proudu 

NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice bude 
umístěná v oplocení pozemku a přístupná ze strany ulice. U elektruměru bude osazen 
hlavní jistič. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané investice 

- Orientační hodnota za 1 m3 stavby (JKSO):  5179 Kč 
- Obestavěný prostor:     1194,62 m3 
- Předpokládané náklady na stavbu:   7 403 060 Kč 

Stavba si nebude žádat žádné další podmiňující a vyvolané investice 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem investora je vybudovat jednogenerační rodinný dům s 1 bytovou 
jednotkou. Rodinný dům je navržen pro trvalý pobyt 4 osob. V domě se nachází pět 
obytných místností (obývací pokoj, kuchyně s jídelnou, ložnice a dva pokoje) a dvě 
koupelny (jedna v přízemí a druhá v prvním patře). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný objekt nenaruší okolní zástavbu svým vzhledem ani umístěním. 
Rodinný dům bude umístěn blíže k severní části pozemku (blíže do ulice Růžičkova). 
Rodinný dům splňuje odstupové vzdálenosti od okolních pozemků a budov. Objekt 
svým tvarem, barvou, funkcí a jinými hledisky nijak neporuší regulativy města Třebíč. 
Úprava okolního terénu bude minimální. 

 

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

Rodinný dům má půdorys dvou protínajících se obdélníků. Střecha je navržena jako 
plochá se spádem dovnitř objektu. Objekt je umístěn na téměř rovném pozemku ležícím 
na ulici Růžičkova v Třebíči. Dům je navržen jako částečně podsklepený s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Jeho půdorysné rozměry jsou 
15,85 x 11,85 m. Součástí objektu je také garáž pro jedno osobní vozidlo. Objekt je 
určen pro bydlení čtyř až pětičlenné rodiny. Dům je navržen jako klasická zděná 
technologie z keramických tvárnic POROTHERM a je založen na betonových 
základových pásech. Obvodové zdivo je z tvárnic POROTHERM 44 EKO+ Profi. 
Nosné vnitřní zdivo je z tvárnic POROTHERM 24 P+D. Nenosné vnitřní příčky jsou 
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z POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 8 P+D. Obvodové zdivo suterénu je 
z betonových tvárnic. Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Schodiště uvnitř 
domu je železobetonové monolitické, deskové. Stropní konstrukce jsou tvořeny 
systémem POROTHERM (POT nosníky a vložky MIAKO) s železobetonovou deskou. 
Okna a vnější dveře jsou dřevohliníková a zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní dveře 
jsou dřevěné. Rodinný dům má bílou fasádu s případnými barevnými doplňky dle přání 
investora. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup na pozemek je z východu. Pozemek od dopravní komunikace odděluje zelený 
pás. Na východní straně se také nachází hlavní vstup do pozemku a vjezd do garáže se 
zpevněnou plochou pro parkování jednoho vozidla. Hlavní vstup do objektu je současně 
východ z budovy na volné prostranství. Druhý východ se nachází na západní straně 
budovy. 

Za hlavním vstupem se nachází zádveří, na které je napojena šatna, garáž, a chodba. 
V prvním nadzemním podlaží se dále nachází kuchyně, jídelna, obývací pokoj, spíž a 
koupelna. Druhé nadzemní podlaží je navrženo jako noční zóna. Jsou zde tři obytné 
pokoje, prostorná koupelna, WC, dvě šatny a sklad. V podzemním podlaží se nachází 
technická místnost, prádelna, sušárna, sklad a posilovna. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Rodinný dům není řešen jako bezbariérový což je v souladu s §2 vyhlášky č.398/2009 
Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Před začátkem užívání stavby musí být ověřeno a vyhodnoceno dodržení níže 
uvedených předpisů. 

- nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

- § 15 a 9 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 

- § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., O kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Rodinný dům je navržen jako jednogenerační pro trvalé bydlení 4 – 5 osob. Objekt 
je umístěn na téměř rovném pozemku ležícím na ulici Růžičkova v Třebíči. Dům je 
navržen jako částečně podsklepený s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. Jeho půdorysné rozměry jsou 15,85 x 11,85 m. Součástí objektu je také garáž 
pro jedno osobní vozidlo. Celý objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. 
Objekt je navržen ze systému Porotherm s výjimkou obvodového zdiva v suterénu, které 
je z betonových tvarovek. 

 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Konstrukční systém je navržen jako zděný. Obvodové zdivo v suterénu bude vyzděno 
z betonových tvárnic o rozměrech 300x500x250, sloužících jako ztracené bednění. Tyto 
tvárnice budou zalité betonem třídy C16/20. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích 
bude provedeno z keramických tvarovek Porotherm EKO+ Profi o rozměrech 
440x248x249. Bude použita malta pro tenké spáry Porotherm profi. Vnitřní nosné zdivo 
bude vybudováno z tvárnic Porotherm 24 P+D o rozměrech 240x247x238. Příčky budou 
vyzděny z tvárnic Porotherm 14 P+D a Porotherm 8. 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm bude vybudována z POT nosníků a vložek 
MIAKO od firmy Porotherm. Strop bude poté zmonolitněn betonem třídy C20/25. 

Nadokenní a naddveřní překlady budou vytvořeny z překladů Porotherm 7. 
V překladech v obvodových stěnách bude navíc vložena tepelná izolace. 

Vnitřní schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové dvouramenné o šířce 
ramene 1000 mm. 

Objekt zastřešuje jednoplášťová plochá střecha s hlavní izolací z asfaltového pásu. 

Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny převážně dřevo-hliníkovými okny a dřevěnými 
nebo hliníkovými dveřmi. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Odolnost a stabilita objektu je zajištěna obvodovými stěnami, vnitřními nosnými 
stěnami, ztužujícími věnci, které jsou spřažené se stropní konstrukcí.  

Únosnost konstrukčních prvků je garantována výrobci, stabilitu konstrukcí ověřil 
statik výpočtem. Stavba je horizontálně i vertikálně tuhá, je založena v nezámrzné 
hloubce. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Celý rodinný dům bude vytápěn plynovým závěsným kotlem Protherm Panter 3,4 -
24,6 kW umístěným v místnosti S03.  

Jako otopná tělesa budou použita tělesa desková.  

Rozvody vody jsou navrženy jako plastové a budou zavedeny do všech místností, do 
kterých jsou navrženy.  

Příprava teplé vody pro zařizovací předměty obstarává zásobníkový ohřívač, který je 
součástí plynového kotle.  

Splašková voda bude odvedena do splaškové kanalizace a dešťová voda bude 
odvedena do vsakovací nádrže.  

V budově bude proveden nízkotlaký rozvod plynu, a na něj budou napojeny všechny 
plynové spotřebiče. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výpočet není řešen. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně-bezpečnostní řešení stavby řeší novostavbu rodinného domu. Celý rodinný 
dům tvoří jeden požární úsek P1.01/N2 zařazený do II. stupně požární bezpečnosti (II. 
SPB). Všechny konstrukce obsažené v objektu plně vyhovují požadovaným hodnotám 
požární odolnosti. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty ani 
pozemky s výjimkou veřejného zeleného pásu na jižní straně objektu (viz. situace). 
Podle vyhlášky 23/2008 bude objekt vybaven přenosným hasicím přístrojem 34A a to 
v místnosti 101 Zádveří. Dále bude dle stejné vyhlášky vybaven zařízením autonomní 
detekce požáru umístěným v chodbě v 1NP. 

Viz samostatná příloha D.1.3. 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Celý rodinný dům tvoří jeden požární úsek P1.01/N2 zařazený do II. stupně požární 
bezpečnosti (II. SPB). 

Viz samostatná příloha D.1.3. 
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b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Celý rodinný dům tvoří jeden požární úsek P1.01/N2 zařazený do II. stupně požární 
bezpečnosti (II. SPB). 

Viz samostatná příloha D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.3 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny dle tabulky 12 
ČSN 73 0802. Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektů skupiny OB1 
požadovány.  

Všechny konstrukce obsažené v objektu plně vyhovují požadovaným hodnotám 
požární odolnosti. 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.4 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Dle ČSN 73  0833 se v obytných budovách skupiny ob1 pro evakuaci osob považuje 
za dostačující nechráněná úniková cesta šířky 900 mm a šířka dveří 0,8 mm. Minimální 
šířka schodišť je 1000 mm. Délka únikové cesty se neposuzuje. 

Navrhovaný dům VYHOVUJE všem požadavkům uvedeným v tomto bodě. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Pro posouzení je rozhodující velikost požárně otevřených ploch v obvodové 
konstrukci budovy a dále hustota tepelného toku z posuzovaného požárního úseku. 

Obvodové stěny rodinného domu jsou druhu DP1 a splňují nároky na požární 
odolnost. Z toho vyplívá, že požárně otevřené konstrukce tvoří pouze okna a dveře. 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle ČSN 73 0802. 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.6 

 

f) Zajišt ění potřebného množství požární vody popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.9 
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.8 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.7 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.10 

 

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

Viz samostatná příloha D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ odst. 4.11 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Viz samostatná příloha STAVEBNÍ FYZIKA 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Bylo nutné ověřit, zda konstrukce splňují požadavky v § 16 vyhlášky č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012. 

• součinitel prostupu tepla konstrukcí, oken a dveří 
• teplotní faktor povrchové teploty 

• teplotní faktor povrchové teploty v koutech 
• energetický štítek obálky budovy 
• zvuková a kročejová neprůzvučnost 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Dle výpočtu byla stanovena Třída energetické náročnosti budov B - Úsporná. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není navrženo. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Větrání  – v řešeném objektu je větrání navrženo jako přirozené 
Chlazení – vzhledem k akumulačním schopnostem obvodových stěn není 

chlazení navrženo 
Vytápění  – objekt bude vytápěn plynovým závěsným kotlem Protherm Panter 3,4 -

24,6 kW umístěným v místnosti S03. 

Osvětlení  – osvětlení je navrženo jako přirozené – okny 

Odpady  – pro komunální odpad jsou na pozemku umístěny popelnice, bude 

odvážen technickými službami města 

Vliv na životní prostředí – stavba nemá negativní vliv na životní prostředí 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu bylo na parcele č. 
425/22 stanoveno nízké radonové riziko. Stavba musí být chráněna hydroizolací, která 
bude plnit současně protiradonovou funkci. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nenachází žádný případný zdroj bludných proudů. Nejsou 
navržena žádná opatření. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Parcela se nenachází v seizmické zóně. Nejsou navržena žádná opatření. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010, minimální vzduchová 
a kročejová neprůzvučnost pro stropy Rw = 42 dB, stěny Rw = 42 dB a dveře Rw = 27 
dB. 

Viz příloha STAVEBNÍ FYZIKA 
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e) Protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba neleží v žádném záplavovém ani poddolovaném území. 
V minulosti nebyla v této lokalitě zaznamenaná žádná záplavová aktivita. 

Nejsou navržena žádná opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Nové inženýrské sítě budou napojeny na stávající. Nové přípojky budou provedeny 
na pozemku investora a budou přivedeny do suterénu objektu.Napojovací body jsou na 
hranici pozemku. Nebudou provedeny žádné přeložky sítí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka bude přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude 
osazena na přípojce, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. Z vodoměrné 
šachty na pozemku investora je navrženo potrubí PE HDPE 100 SDR11, 40 x 6,7 
mm. A to nejvhodnější trasou do technické místnosti v podzemním podlaží. Potrubí 
bude uloženo do pískového lože. Minimální krytí potrubí od upraveného terénu bude 
1100 mm. Délka vodovodní přípojky je 11 m. 

Kanalizační přípojka 

Od hlavní kanalizační šachty bude položeno hlavní svodné potrubí PVC, DN 200 
mm pod podlahou suterénu. Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100 mm a 
obsypu tl. 300 mm nad vrcholem potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé 
konstrukce ani vyšší porosty. Délkakanalizační přípojky je 16 m. 

Plynovodní přípojka 

Na stávající NTL plynovou přípojku bude na hranici pozemku napojena nová 
plynovodní přípojka PE 32 mm přes HUP kk25. Ve skříni bude STL/NTL regulace 
Francel B6, příprava pro plynoměr, KK25. Odtud plynovodní přípojka povede 
nejvhodnější trasou do suterénu objektu. Délka plynové přípojky je 8 m. 

Přípojka elektrického proudu 

NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice bude 
umístěná v oplocení pozemku a přístupná ze strany ulice. U elektruměru bude osazen 
hlavní jistič. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Příjezd na staveniště a později do objektu je realizován z východní strany pozemku, 
z ulice Růžičkova. Příjezdová cesta ke garážovým vratům měří 6 m. Bude vydlážděna 
betonovou zámkovou dlažbou tl 80 mm. 

 

b) Napojení území na dopravní infrastrukturu obce 

Vjezd na pozemek je napojen na dopravní systém města Třebíč. Vjezd na pozemek 
je na východní straně parcely z ulice Růžičkova. 

 

c) Doprava v klidu 

Na řešeném pozemku je navrženo jedno parkovací místo. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V obci se nachází pěší i cyklistické stezky, ale žádné se přímo nedotýkají objektu. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

Terén se mírně svažuje k jiho-západní straně pozemku. Tento spád bude obnoven 
po dokončení stavby pomocí rotavátoru. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Celý pozemek bude zatravněn s výjimkou dřevěné terasy, vjezdu do garáže a 
přístupového chodníčku k hlavnímu vstupu.  

 

c) Biotechnická opatření 

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

 

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

Během výstavby bude v okolí pozemku zvýšena hlučnost a prašnost. Budou 
podniknuty přiměřená opatření ke snížení dopadu na okolní stavby a pozemky. 

Veškeré odpady budou tříděny a odváženy ze staveniště. 

Použité materiály vyhovují hygienickým požadavkům na přítomnost emisí a 
škodlivých látek. 

Hotový objekt nebude svým provozem škodit nebo obtěžovat ani okolní stavby. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu nebo krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území. Proto na něj nemají žádný vliv. 

 

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

Žádná zohlednění. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu obce, tzn., že splňuje 
základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Pro výstavbu budou zajištěny dodávky vody a elektřiny ze stávajících přípojek. 
Přípojky budou osazeny měřícími zařízeními. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Případná voda přirozeně se vyskytující na staveništi bude přečerpávána a odvedena 
do kanalizace. Zbytek staveniště bude odvodněn vsakováním. 

 

c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Vjezd na staveniště bude umožněn z ulice Růžičkova (viz situační výkres).  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Během výstavby bude v okolí pozemku zvýšena hlučnost a prašnost. Budou 
podniknuty přiměřená opatření ke snížení dopadu na okolní stavby a pozemky. 

Veškeré odpady budou tříděny a odváženy ze staveniště. 

Použité materiály vyhovují hygienickým požadavkům na přítomnost emisí a 
škodlivých látek. 

Hotový objekt nebude svým provozem škodit nebo obtěžovat ani okolní stavby. 

 

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

Při provádění prací bude dodržena ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČSN DIN 18 916 
Výsadba rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technickobiologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací 
péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. 

Stavební parcela je v současné době porostlá pouze trávou. Nenacházejí se na ní ani 
stromy ani keře. Na parcele se nenacházejí žádné objekty, tudíž nebudou nutné žádné 
demolice. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Výstavba nebude vyžadovat zábory okolních pozemků. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při výstavbě 

KATALOGOVÉ 
ČÍSLO 

NÁZEV ZPŮSOB LIKVIDACE 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 02 02 Sklo Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 02 Hliník Sběrna druhotných surovin 

17 04 05 Železo a ocel Sběrna druhotných surovin 

17 04 07 Směsné kovy Sběrna druhotných surovin 

17 05 04 Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 Izolační materiály Skládka 

17 09 04 Směsné stavební odpady Skládka 

 

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

Skrývka ornice se v době výstavby bude skladovat v západní části pozemku v deponii 
o výšce 1,5m. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zvýšení prašnosti v dané lokalitě bude eliminováno: 

- zpevněním vnitro staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) a 
užíváním plochy pro dočištění. 

- kropením stavební parcely 
- důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovali podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 

Na staveništi budou dodržovány zejména: 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

- zákon č. 309/2006 Sb. – Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Zhotovitel zajistí staveniště neprůhledným oplocením výšky min. 1,8m s 
uzamykatelnou bránou. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 

Stavba leží na soukromém pozemku, tudíž nemá vliv na okolní pozemky z hlediska 
bezbariérového užívání. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou navrhována žádná opatření, ani nebude ohrožen plynulý proud dopravy. Na 
ulici bude umístěna značka pozor výjezd vozidel stavby. Vjezd na pozemek bude 
umožněn po betonových panelech. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Za velkého mrazu (- 5 °C), silného větru (8 m/s), deště nebo snížené viditelnosti 
(dohlednost v místě práce menší než 30 m) nebudou venkovní stavební práce 
vykonávány. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba rodinného domu bude probíhat v jedné časové etapě bez přerušení. 

- Předpokládaný začátek stavby: 01. 06. 2016 
- Předpokládaný konec výstavby: 01. 04. 2017 
- Lhůta výstavby:   10 měsíců 
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D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Architektonické řešení 

Rodinný dům je navržen jako jednogenerační pro trvalé bydlení 4 – 5 osob. Objekt je 
umístěn na téměř rovném pozemku ležícím na ulici Růžičkova v Třebíči. Dům je navržen 
jako částečně podsklepený s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Jeho 
půdorysné rozměry jsou 15,85 x 11,85 m. Součástí objektu je také garáž pro jedno osobní 
vozidlo. Celý objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je navržen ze 
systému Porotherm s výjimkou obvodového zdiva v suterénu, které je z betonových 
tvarovek. 

 

D.1.1.a.2. Výtvarné řešení 

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní samostatně stojící. Půdorysně připomíná dva 
vzájemně se protínající obdélníky. Dům má plochou střechu. Součástí objektu je i garáž pro 
jedno samostatně stojící vozidlo. Fasáda je navržená jako bílá omítka s případnými 
výraznými doplňky dle přání investora. 

Doporučená základní barevnost interiéru je v kombinaci bílé a barvy světlého dubu. Barva 
světlého dubu se nachází jak na vnitřní straně okenních rámů tak na všech interiérových 
dveří. 

Dekor podlah je navržen taktéž v imitaci struktury i barvy bílého dubu. Jsou doporučeny 
velkoformátové obdélníkové dlaždice. 

 

D.1.1.a.3. Materiálové řešení 

Konstrukční systém je navržen jako zděný. Obvodové zdivo v suterénu bude vyzděno 
z betonových tvárnic o rozměrech 300x500x250, sloužících jako ztracené bednění. Tyto 
tvárnice budou zalité betonem třídy C16/20. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích bude 
provedeno z keramických tvarovek Porotherm EKO+ Profi o rozměrech 440x248x249. 
Bude použita malta pro tenké spáry Porotherm profi. Vnitřní nosné zdivo bude vybudováno 
z tvárnic Porotherm 24 P+D o rozměrech 240x247x238. Příčky budou vyzděny z tvárnic 
Porotherm 14 P+D a Porotherm 8. 

Stropní konstrukce tloušťky 250 mm bude vybudována z POT nosníků a vložek MIAKO 
od firmy Porotherm. Strop bude poté zmonolitněn betonem třídy C20/25. Nadbetonovaná 
tloušťka desky je 60 mm. Celková tloušťka stropní desky je navržena na 250 mm. 

Nadokenní a naddveřní překlady budou vytvořeny z překladů Porotherm 7. V překladech 
v obvodových stěnách bude navíc vložena tepelná izolace. 

Vnitřní schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové dvouramenné o šířce 
ramene 1000 mm. 

Objekt zastřešuje jednoplášťová plochá střecha s hlavní izolací z asfaltového pásu. 
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Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny převážně dřevo-hliníkovými okny a dřevěnými 
nebo hliníkovými dveřmi. Jako výplň oken je navrženo izolační trojsklo. 

Rodinný dům má bílou fasádu s případnými barevnými doplňky dle přání investora. 

 

D.1.1.a.4. Dispoziční a provozní řešení 

Vstup na pozemek je z východu. Pozemek od dopravní komunikace odděluje zelený pás. 
Na východní straně se také nachází hlavní vstup do pozemku a vjezd do garáže se zpevněnou 
plochou pro parkování jednoho vozidla. Hlavní vstup do objektu je současně východ 
z budovy na volné prostranství. Druhý východ se nachází na západní straně budovy. 

Za hlavním vstupem se nachází zádveří, na které je napojena šatna, garáž, a chodba. 
V prvním nadzemním podlaží se dále nachází kuchyně, jídelna, obývací pokoj, spíž a 
koupelna. Druhé nadzemní podlaží je navrženo jako noční zóna. Jsou zde tři obytné pokoje, 
prostorná koupelna, WC, dvě šatny a sklad. V podzemním podlaží se nachází technická 
místnost, prádelna, sušárna, sklad a posilovna. 

 

D.1.1.a.5. Bezbariérové užívání stavby 

Rodinný dům není určen pro užívání osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. A 
z tohoto důvodu není navržen jako bezbariérový. Návrh je v souladu s §2 vyhlášky 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch komunikace, bude brán zřetel na 
vyhlášku 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb. 

Napojeni příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm. 

 

D.1.1.a.6. Konstrukční a stavebně technické řešení 

Konstrukční systém je stěnový. Zdivo je vystavěno z převážně cihelných bloků od firmy 
Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou deskové, keramicko-betonové také od firmy 
Porotherm. Všechny tyto konstrukce spolupůsobí a vytvářejí dostatečně prostorově tuhou 
konstrukci. 

 

Příprava území 

Na výše zmíněném pozemku bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body budou 
určeny investorem. 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Dále je nutné označit 
výškový bod, od kterého se určují všechny ostatní výškové body. Prvním krokem zemních 
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prací je zajištění skrývky ornice o tloušťce 300 mm. Ornice bude uložena v deponii na 
západní straně pozemku. Maximální výška uskladnění je 1500 mm. Výkop bude prováděn 
strojně, kromě posledních 100 mm výkopu základové spáry, který bude proveden ručně. A 
to těsně před započetím betonáže. V průběho výkopových prací je nutné udržovat 
základovou spáru v klidu a důsledně ji chránit před mechanickým požkozením. 

 

Základové konstrukce 

Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech z prostého betonu 
třídy c20/25. Šířka základových pasů je pod suterénní vnitřní nosnou zdí 750 mm a pod 
obvodovými zdmi 600 mm. Pod obvodovou nosnou zdí nepodsklepené části objektu je šířka 
základů taktéž 600 mm. Výška suterénních základových pasů je 500 mm. Základový pas v 
místě uložení monolitického železobetonového schodiště má výšku 300 mm. Podkladní 
betonová deska o tloušťce 150 mm bude v místě uloženi příček vyztužena KARI sítí 5/100 
x 100mm. 

Návrh rozměrů základů viz příloha další posouzení a výpočty. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo v nadzemních podlažích bude provedeno z keramických tvarovek 
Porotherm EKO+ Profi o rozměrech 440x248x249. Tyto bloky budou spojovány maltou pro 
tenké spáry Porotherm Profi. Vnitřní nosné zdivo bude vybudováno z tvárnic Porotherm 24 
P+D o rozměrech 240x247x238. Příčky budou vyzděny z tvárnic Porotherm 14 P+D a 
Porotherm 8. Veškeré vnitřní zdivo bude vyzděno na maltu Porotherm T. 

Obvodové zdivo v podzemních podlažích je navrženo z betonových bloků o rozměrech 
300x500x250 s funkcí ztraceného bednění. Tyto tvárnice budou zalité betonem třídy C16/20. 

 

Vodorovné konstrukce 

Všechny stropní konstrukce v objektu jsou tvořeny systémem POROTHERM. Stropní 
konstrukce má tloušťku 250 mm. Je tvořena keramickými vložkami MIAKO, keramicko-
betonovými stropními nosníky POT a betonovou zálivkou tloušťky 60 mm betonem C20/25 
s vloženou kari sítí ∅6 mm oka 150 x 150 mm. Nosníky jsou uloženy na nosných stěnách na 
asfaltovém pásu a jsou zabetonovány do ztužujícího věnce. Stropní konstrukce je po osazení 
vložek a kari sítě spřažena nadbetonávkou tl. 60 mm a to z betonu C20/25 XC2. Osová 
vzdálenost nosníků je navržena dle výrobce na 500 a 625 mm. 

Překlady jsou navrženy z prvků POROTHERM 7. V obvodových stěnách jsou opatřeny 
tepelnou izolací z EPS o tloušťce 120 mm. 

Veškeré věnce budou železobetonové monolitické z betonu C20/25 XC2 a budou 
vyztuženy výztuží B500. Vyztužení viz statický výpočet a betonářské výkresy. Výška věnců 
je totožná jako výška stropu a to 250 mm. 
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Schodiště 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné monolitické železobetonové o šířce 1000 mm. 
V 1S je schodiště založeno na základovém pásu o výšce 300 mm. Schodiště je dále kotveno 
do stropní konstrukce a do bočních stěn. Schodišťové stupně jsou obloženy dlažbou. 

 

Komín 

Pro odvod spalin z plynového kotle je navržen systémový komín Schiedel s průměrem 
průduchu 160 mm. Opláštění komínu je z lehkých betonových tvárnic s rozměry 
360 x 360 mm. V nadstřešní části je komínový průduch osazen hlavou Schiedel UNI final. 

 

Střešní konstrukce 

Jako střešní konstrukce je navržena plochá jednoplášťová střecha od firmy dek.cz. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří strop POROTHERM. Stropní konstrukce má tloušťku 250 
mm. Je tvořena keramickými vložkami MIAKO, keramicko-betonovými stropními nosníky 
POT a betonovou zálivkou tloušťky 60 mm betonem C20/25. Hydroizolační vrstva je 
vytvořena pomocí asfaltového pásu DEKPLAN 76, jako separační folie je použita textilie 
Filtek 300. Spádová vrstva je vytvořena pomocí spádových klínů z EPS 100S. Spádové klíny 
jsou ještě zatepleny pomocí 150 mm tlusté vrstvy polystyrénu EPS 100S. Jako pojistná 
hydroizolace je použit Glastek 40 Special Mineral. 

 

Okna a dveře 

Okna a vnější dveře jsou dřevohliníková a zasklená izolačním trojsklem. Vnitřní dveře 
jsou dřevěné. Okna i dveře vyhovují tepelně technickým i akustickým požadavkům. 
Převážná většina oken a dveří v objektu je navržena od firmy Vekra. Vstup na terasu je 
zajištěn zdvižně posuvnými dveřmi HS Portal. 

 

 

Podlahy 

Jsou navržené jako těžké, s různou nášlapnou vrstvou. Podlaha na terénu je zateplena 
vrstvou tepelné izolace Isover EPS 100S v tloušťce 80 mm. Podlahy v 1NP a 2NP jsou 
opatřeny kročejovou izolací Isover. Všechny skladby vyhovují na posouzení součinitele 
prostupu tepla. Na chodbách, v hygienických prostorách, v kuchyni a v užitných místnostech 
je navržena nášlapná vrstva keramická dlažba RAKO. V obytných místnostech je navržena 
vinylová podlaha. Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícím 
použité nášlapné vrstvě podlahy. 
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Povrchové úpravy 

Jako vnitřní omítky na stěny i stropy byla použita omítka Porotherm Universal a opatřeny 
malbou Primalex. Jako vnější jádrová omítka je navržena omítka Porotherm TO o tloušťce 
30 mm s tepelně izolačními vlastnostmi. Pro vnější pohledovou vrstvu byla vybrána stěrková 
omítka Weber Pas Silikát o tloušťce 2 mm. Na tepelnou izolaci je navržena jako jádrová 
omítka Weber Therm Technik. 

 

Truhlá řské výrobky 

Podrobnosti viz výpis truhlářských prvků. 

 

Klempířské prvky 

Podrobnosti viz výpis klempířských prvků. 

 

Zámečnické prvky 

Podrobnosti viz výpis zámečnických prvků. 

 

Odvětrání 

Všechny místnosti rodinného domu jsou odvětrány přirozeně okny. Navržená dispozice 
umožnila větrání všech místností a nebylo nutno navrhovat další větrací systémy. Odtah par 
v kuchyni bude zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem. 

 

Terasa 

Na venkovní terase bude použito extrémně odolné dřevo jižní Ameriky. Odolnost tohoto 
dřeva se předpokládá na 30 let. 

 

D.1.1.a.7. Technické vlastnosti stavby 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Skladby 
obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný 
součinitel prostupu tepla UN, nejnižší povrchovou teplotu a teplotní faktor. Dle 
energetického štítku budovy byla stanovena Třída energetické náročnosti budov B – 
úsporná. 
 

D.1.1.a.8. Stavební fyzika 

Viz samostatná příloha STAVEBNÍ FYZIKA 
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a. Tepelná technika 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí jsou popsány posouzeny 
v příloze stavební fyzika. Konstrukce a výplně otvorů Splňují požadavky stanovené normou 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 

Tab. 2 Součinitel prostupu tepla 

POSUZOVANÁ KONSTRUKCE 
NORMOVÁ 
HODNOTA                

U [W·m-2·K-1] 

VYPOČTENÁ 
HODNOTA                

U [W·m-2·K-1] 
POSOUZENÍ 

S1 OBVODOVÁ STĚNA PT 44 EKO+ 0,30 0,21 VYHOVUJE 

S2 VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA PT 24 P+D - 1,05 VYHOVUJE 

S3 PŘÍČKA POROTHERM 14 P+D - 1,24 VYHOVUJE 

S4 STĚNA MEZI GARÁŽÍ A VYT. ČÁSTÍ DOMU 0,60 0,22 VYHOVUJE 

S5 SUTERÉNNÍ OBVODOVÁ STĚNA 0,60 0,20 VYHOVUJE 

S6 OBVODOVÁ STĚNA SOKL 0,30 0,20 VYHOVUJE 

S8 PLOCHÁ STŘECHA 0,24 0,16 VYHOVUJE 

P3 PODLAHA SUTERÉN 0,45 0,41 VYHOVUJE 

P6 PODLAHA GARÁŽ - 0,41 VYHOVUJE 

O1 OKNO 1 1,50 0,72 VYHOVUJE 

O2 OKNO 2 1,50 0,71 VYHOVUJE 

O3 OKNO 3 1,50 0,70 VYHOVUJE 

O4 OKNO 4 1,50 0,70 VYHOVUJE 

O5 OKNO 5 1,50 0,74 VYHOVUJE 

O6 OKNO 6 1,50 0,71 VYHOVUJE 

O7 OKNO 7 1,50 0,82 VYHOVUJE 

O8 OKNO 8 1,50 0,86 VYHOVUJE 

D1 DVEŘE HLAVNÍ VSTUP 1,70 0,80 VYHOVUJE 

D8 DVEŘE VEDLEJŠÍ VSTUP 1,70 0,80 VYHOVUJE 
D11 GARÁŽOVÁ VRATA 1,70 1,22 VYHOVUJE 

 

b. Osvětlení a oslunění 

Osvětlení interiéru je zajištěno přirozeně pomocí okenních otvorů. Požadavek na 
proslunění bytu dle odst. 4.2.1 ČSN 73 4301 Obytné budovy je splněn, všechny jednotlivé 
obytné místnosti se považují za prosluněné. 

c. Akustika 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0532:2010, minimální vzduchová a kročejová 
neprůzvučnost pro stropy Rw = 42 dB, stěny Rw = 42 dB a dveře Rw = 27 dB. 

K zabezpečeni řadne funkce podlah je nutno dodržet tyto zasady: 

- Betonova mazanina musi byt oddělena od izolačni vrstvy PE folii. 
- Zvukova izolace musi zcela oddělovat roznašeci vrstvu od nosne desky. 
- Okolni obvodove stěny budou odděleny izolaci o tloušťce 20mm. 
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Tab. 4 Posouzení neprůzvučnosti konstrukcí 

konstrukce 
Rw´ požad. 

[dB] 
Rw´ [dB] Posouzení 

Obvodová stěna POROTHERM 44 EKO+ 42 47 VYHOVUJE 
Vnitřní nosná zeď POROTHERM 24 P+D 42 50 VYHOVUJE 
Příčka POROTHERM 14 P+D 42 42 VYHOVUJE 
Strop POROTHERM MIAKO a 60 mm 
kročejové izolace 

63 49 VYHOVUJE 

konstrukce 
Lw´ požad. 

[dB] 
Lw´ [dB] Posouzení 

Strop POROTHERM MIAKO a 60 mm 
kročejové izolace 

77 67 VYHOVUJE 

 

D.1.1.a.9. Výpis použitých norem 

- Základní použité předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu /stavební zákon/ 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 
- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. 

 
- Základní použité technické normy: 
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části (2004) 
- ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (1988) 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie (2005) 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011) + Z1(2012) 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005) 
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody (2005) 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (2009) 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (2009) 
- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků: požadavky + Z1 (2005) 
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (2010) 
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou (2003) 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy (2004) 
- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace (2003) 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech 
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3. ZÁVĚR 
 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracoval na základě dosavadně nabytých znalostí 
zkušeností. Při vytváření bakalářské práce jsem využil potřebné normy, předpisy, 
vyhlášky, technické listy výrobců apod. Při vytváření projektové dokumentace jsem 
vycházel ze studie, kterou jsem se zabýval na začátku ročníku. Projektová dokumentace se 
od studie mírně liší.  Navržený dům vystihuje mé představy o bydlení v malém městě. 

Projekt je zpracován v souladu s platnými vyhláškami a normami. Projektová 
dokumentace je zpracována dle zadání. Pro lepší představu o tvarových poměrech objektu 
jsem také zpracoval model domu v měřítku 1:50. Součástí práce je zpracováno také pět 
konstrukčních detailů. Dále je součástí také požárně bezpečnostní a tepelně technické 
řešení. Dle energetického štítku obálky budovy spadá objekt do třídy B – úsporná. Objekt 
splňuje všechny potřebné předpisy a normy. 

Při zpracování práce byl použit tento software: ArchiCAD, Artlantis a MS Office. 

Myslím, že se mi podařilo vytvořit ucelený návrh stavby pro bydlení, který odpovídá 
přáním investora.  
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
 
Související normy 
 
[01] ČSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb – Kresleni výkresů stavební části. 
[02] ČSN EN ISO 4157-2, Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 
[03] ČSN 73 0532, Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 
[04] ČSN 73 0540, Tepelná ochrana budov. 
[05] ČSN 73 4301, Obytné budovy. 
[06] ČSN 73 0600, Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 
[07] ČSN 73 0833, Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydleni a ubytovani. 
[08] ČSN 73 0802, Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
[09] ČSN 73 0810, Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni 
[10] ČSN 73 0873, Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
Legislativa 
 
[11] Zákon č. 183/2006 Sb, o uzemním plánování a stavebním řadu. 
[12] Vyhláška č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby. 
[13] Vyhláška č. 62/2013 Sb, o dokumentaci staveb. 
 
Odkazy na internetové stránky 
 
[14] SAPELI. Dostupné z: http://www.sapeli.cz/ 
[15] GUTJAHR [online]. Dostupné z: http://www.gutjahr.com/ 
[16] ACO [online]. Dostupné z: http://www.aco.cz/ 
[17] ISOVER [online]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 
[18] VEKRA [online]. Dostupné z: http://www.vekra.cz/ 
[19] POROTHERM [online]. Dostupné z: http://www.porotherm.cz/ 
[20] SCHIEDEL [online]. Dostupné z: http://www.schiedel.cz/ 
[21] DEKTRADE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/ 
[22] BAUMIT [online]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 
[23] CEMIX [online]. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 
[24] RI OKNA [online]. Dostupné z: http://www.ri-okna.cz/ 
[25] RIGIPS [online]. Dostupné z: www.rigips.cz/ 
[26] KNAUF [online]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 
[27] RAKO [online]. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 
[28] SCHONOX [online]. Dostupné z: http://www.schonox.cz/ 
[29] KRONOSWISS [online]. Dostupné z: http://www.kronoswiss.com/ 
[30] MONTKOV [online]. Dostupné z: http://www.montkov.cz/ 
[31] SIKA [online]. Dostupné z: http://cze.sika.com/ 
[32] EVROMAT [online]. Dostupné z: http://www.evromat.cz/ 
[33] BOVA [online]. Dostupné z: http://www.bova.nail.cz/ 
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[34] TZB INFO [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
[35] NAHLIŽENI DO KATASTRU [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 
[36] MONTAŽ OKNA [online]. Dostupné z: http://www.montazokna.cz/ 
[37] PREFA BRNO [online]. Dostupné z: http://www.prefa.cz/ 
[38] KARPEN PLUS [online]. Dostupné z: http://www.karpen-plus.cz/ 
[40] WEBER [online]. Dostupné z: http://www.weber-terranova.cz/ 
[41] ILLBRUCK [online]. Dostupné z: http://www.illbruck.com/ 
[42] MEA [online]. Dostupné z: http://www.mea.cz/ 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
apod. a podobně 
B. p. v.  Balt po vyrovnaní 
č.   číslo 
čl.   článek 
ČSN   česká statni norma 
d   průměr 
DL.   délka 
EPS   expandovaný polystyren 
hi   hydroizolace 
kce   konstrukce 
min   minimální 
n. v.   nařízení vlády 
NP   nadzemní podlaží 
Ø  průměr 
odst.   odstavec 
p. u.   požární úsek 
parc. č.  parcelační číslo 
PE   polyetylen 
PP   podzemní podlaží 
přil.   příloha 
PT   původní terén 
S – JTSK  jednotné trigonometrické sítě katastrální 
S   suterén 
s. r. o.  společnost s ručením omezením 
Sb.   sbírky 
SO   stavební objekt 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
tab.   tabulka 
TI   tepelná izolace 
tj.   to je 
tl.   tloušťka 
UT   upraveny terén 
VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 
VUT   Vysoké učeni technické 
Vyhl.   vyhláška 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 

 

  



 

46 
 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

Studie 1 
01 – Půdorys 1S     M 1:100 
02 – Půdorys 1NP    M 1:100 
03 – Půdorys 2NP    M 1:100 
04 – Řez A-A‘     M 1:100 
05 – Pohled východní   M 1:100 
06 – Pohled severní   M 1:100 
07 – Pohled západní    M 1:100 
08 – Pohled jižní     M 1:100 

Studie 2 
01 – Půdorys 1S     M 1:100 
02 – Půdorys 1NP    M 1:100 
03 – Půdorys 2NP    M 1:100 
04 – Řez A-A‘     M 1:100 
05 – Pohled východní   M 1:100 
06 – Pohled severní   M 1:100 
07 – Pohled západní    M 1:100 
08 – Pohled jižní     M 1:100 

Seminární práce – 3D model 
Fotodokumentace stavební parcely 

 
Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 Situace      M 1:200 
C.3 Situační výkres širších vztahů   M 1:250 

 
Složka č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 – Základy     M 1:50 
D.1.1.02 – Půdorys 1S     M 1:50 
D.1.1.03 – Půdorys 1NP    M 1:50 
D.1.1.04 – Půdorys 2NP    M 1:50 
D.1.1.05 – Výkres tvaru stropních dílců M 1:50 
D.1.1.06 – Plochá střecha    M 1:50 
D.1.1.07 – Řez A-A‘     M 1:50 
D.1.1.08 – Řez B-B‘     M 1:50 
D.1.1.09 – Pohled východní    M 1:50 
D.1.1.10 – Pohled severní   M 1:50 
D.1.1.11 – Pohled jižní    M 1:50 
D.1.1.12 – Pohled zapadni    M 1:50 
 
 



 

47 
 

Složka č.4 – D.1.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.1.13 – Detail 1     M 1:5 
D.1.1.14 – Detail 2     M 1:5 
D.1.1.15 – Detail 3     M 1:5 
D.1.1.16 – Detail 4     M 1:5 
D.1.1.17 – Detail 5     M 1:5 
D.1.1.18 – Výpis prvků 
D.1.1.19 – Skladby konstrukcí a podlah 
 

Složka č.5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Technická zprava požární ochrany 
D.1.3.01 – Situace     M 1:200 
D.1.3.02 – Půdorys 1S     M 1:100 
D.1.3.03 – Půdorys 1NP    M 1:100 
D.1.3.04 – Půdorys 2NP    M 1:100 
 

Složka č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
Tepelně technické posouzení 
Příloha 1 

Vypočet součinitele prostupu tepla konstrukcí 
Vypočet součinitele prostupu tepla oken a dveří 
Vypočet teplotního faktoru a povrchové teploty 
Vypočet teplotního faktoru a povrchové teploty v koutech 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy  
Výpočet zvukové a kročejové neprůzvučnosti 

Příloha 2 
Skladby konstrukci 

Příloha 3 
Studie 1S     M 1:100 
Studie 1NP    M 1:100 
Studie 2NP    M 1:100 
Studie ŘEZ A-A´    M 1:100 

 
Složka č.7 – DALŠÍ POSOUZENÍ A VÝPOČTY 

Další posouzení a výpočty 
Návrh schodiště 
Vypočet základů 

  



 

48 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 

RODINNÝ DŮM 
FAMILY HOUSE 

 
PŘÍLOHY 
VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE: 
SLOŽKA Č. 1; SLOŽKA Č. 2; SLOŽKA Č. 3; SLOŽKA Č. 4; 
SLOŽKA Č. 5; SLOŽKA Č. 6; SLOŽKA Č. 7 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR`S THESIS 

AUTOR PRÁCE ADAM NEJEDLÝ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. LIBOR MATĚJKA, CSc., Ph.D., MBA 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2015 
 



 

49 
 

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 
POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

Autor práce Adam Nejedlý 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 
program 

B3607  Stavební inženýrství 

  

Název práce Rodinný dům 

Název práce v 
anglickém 
jazyce 

Family house 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 
titul  

Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 
elektronické 
verze 

   

  

Anotace práce Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednogeneračního rodinného 
domu pro trvalé bydlení 4 – 5 osob. Objekt je umístěn na téměř rovném 
pozemku ležícím na ulici Růžičkova v Třebíči. Dům je navržen jako 
částečně podsklepený s jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlažími. Jeho půdorysné rozměry jsou 15,85 x 11,85 m. Součástí 
objektu je také garáž pro jedno osobní vozidlo. Celý objekt je zastřešen 
jednoplášťovou plochou střechou. Objekt je navržen ze systému 
Porotherm s výjimkou obvodového zdiva v suterénu, které je z 
betonových tvarovek. Součástí bakalářské práce je výkresová 
dokumentace pro provedení stavby včetně pěti konstrukčních detailů, 
požárního, tepelně technického, akustického řešení. Výkresová 
dokumentace byla zpracována ve výukové verzi programu ArchiCAD. 

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

This bachelor thesis is focused on a design of a single-family house 
suitable for four to five permanent residents. The object is situated on an 
almost flat-surfaced lot on Růžičkova street in Třebíč. The house has 
two above ground floors and one underground floor. Plan dimensions of 
the house are 15,85 x 11,85 m. A garage for single vehicle is a part of 



 

50 
 

the building. The roof is constructed as a single flat roof. The object is 
designed using a technology of Porotherm system except from the 
basement perimeter walls made of concrete blocks. The thesis also 
provides a project documentation for a construction including five 
constructional details, fire safety, thermal engineering, and acoustic 
solutions. The project documentation had been elaborated in an 
educational version of ArchiCAD program. 

Klí čová slova Bakalářská práce, rodinný dům, suterén, nadzemní podlaží, obvodové 
zdivo, plochá střecha. 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

Bachelor thesis, family house, basement, above ground floor, perimeter 
walls, flat roof. 

 



 

51 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou listinnou 
formou. 
  
  
V Brně dne 29.5.2015 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Adam Nejedlý  
 


