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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je samostatně stojící rodinný dům pro čtyřčlennou 

rodinu v obci Lazníčky okres Přerov. Objekt je navrţen jako dvoupodlaţní, 

podsklepený, obdélníkového tvaru s garáţí. Střecha nad druhým nadzemním podlaţím 

je sedlová. Střešní krytina je navrţena keramická krytina Tondach. V suterénu domu se 

nachází herna, dílna, technická místnost, sklep a sklad. V prvním nadzemním podlaţí se 

nachází zádveří, WC, kuchyně, jídelna, obývací pokoj a sklad zahradního nářadí 

přístupný pouze ze zahrady. Z kuchyně je moţný přístup na zahradu. Ve druhém 

nadzemním podlaţí se nachází loţnice s koupelnou, dva dětské pokoje, pracovna a 

samostatná koupelna. Svislé obvodové 

zdivo v suterénu je tvořeno ze ztraceného bednění BTB, Tl. 300 mm s vnější tepelnou 

izolací ISOVER EPS Perimetr, Tl. 100mm. Svislá nosná stěna nadzemní části je tvořena 

z keramického zdiva POROTHERM 30 P+D, TL. 300 mm s vnější tepelnou izolací 

ISOVER EPS 100 F, Tl. 100mm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena stropními 

nosníky POT a vloţkami MIAKO. 

  

Klíčová slova 
Rodinný dům, podsklepený, sedlová střecha, keramické tvárnice Porotherm, tepelná 

izolace  

  

  

  

Abstract 
Thetopicofthis thesis is a detached house forfamily, which has gotfourmembers, in 

thevillage Lazníčky, Přerov district. This house isprojected as a two-

floorrectangularbuildingwith a cellar and a garage. Theroofabovethe second 

floorisabovethesaddle. Theroofingisdesignedforceramic tile Tondach. Thereis a 

playroom, a workroom, a utility room, a cellar and a storeroom in thebasement. On 

thefirstfloorthereis a hall, a toilet, a kitchen, a diningroom, a livingroom and a 

storeroomforthe garden tools, whichisaccessibleonlyfromthe garden. Thereisanaccess to 

the garden fromthekitchentoo. On the second floorthereisan en suitebedroom, 

twochildrens´ room, a study and a bathroom. Verticalperimeter 

masonry in thebasementis made by comprisedofshuttering BTB, 300 mm 

withanexternalthermalinsulation ISOVER EPS Perimetr, 100 mm. A verticalwallis 

made from a ceramicmasonry POROTHERM 30 P + D, 300 mm 

withanexternalthermalinsulation ISOVER EPS 100F, 100 mm. Thehorizontal support 

structureisconstructedwiththeceilingbeams POT and theinserts MIAKO. 

  

Keywords 
Family house, basement, gabledroof, ceramic tile Porotherm, thermalinsulation 
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1. Úvod 
 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného 

domu s dodrţením daných norem. Jedná se o samostatně stojící dům s jedním 

podzemním a dvěmi nadzemními podlaţími. Rodinný dům je navrţen pro čtyřčlennou 

rodinu. V přízemíse nachází garáţ pro jedenosobní automobil. Vstup do rodinného 

domu je zabezpečen z vlastní přístupové komunikaci. Přes vstupní zádveří sepřechází 

do WC a chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor domu. Z chodby se přechází 

doobývacího prostoru s kuchyní a spíţí. Obývacípokoj je propojen s kuchyní. V 

prostoru chodby je umístěno schodiště, propojuje denní část přízemí s noční částí. Ve 

2NP se nachází 2 dětské pokoje, loţnice pro rodiče s koupelnou a pracovna. Podkroví 

disponuje samostatnou koupelnou s WC. Druhé nadzemní podlaţí je řešeno jako 

podkroví. Střešní plášť tvoří pálená střešní taška Tondach. Svislé obvodové zdivo v 

suterénu je tvořeno z betonových tvárnic BTB. Vnitřní nosné zdivo v suterénu stejně 

jako nosné zdivo nadzemní části domu je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm 30 

P+D 247x300x238 mm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořená stropními nosníky Pot 

a vloţkami Miako stropního systému Porotherm, pouze pod garáţí je stropní konstrukce 

tvořena jako monolitická ţelezobetonová deska.
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2. Vlastní text práce 
 

 

2.1. Průvodní zpráva 
 
a) Identifikační údaje investora, projektanta a základní údaje o stavbě 

 

Název stavby: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 

Účel stavby: Stavba pro bydlení 

Jméno investora: Matěj Špaček 

Adresa: Olomouc Húskova105, 77900 

Místo stavby: Pod lesem 95, Lazníčky57801 parcela č. 659/11 

Katarální území: Lazníčky 

Projektant: Matěj Hrachovec 

Odpovědný projektant: Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

Identifikační číslo: 9806287467 

 

b) Údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a omajetkoprávních vztazích 

 

 Parcela č. 659/11 se nachází na ulici Pod lesem v katastrální území Lazníčky. 

Dříve parcela slouţila 

jako hospodářská půda a byla celoplošně obdělávána. V sousedních parcelách se stále 

celoplošně obdělává hospodářská půda. Informace o vzdálenosti sousedních domů jsou 

uvedeny ve výkrese Situace. 

Pozemek je oplocen. Pozemek je veden jako stavební pozemek a je majetkem investora. 

Majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny dle platných předpisů. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojeních na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Údaje o provedených průzkumech 

 V místě stavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Výsledkem je 

nízké radonovériziko. Hladina podzemní vody je 5 m pod terénem. Hydrogeologický 

průzkum nebyl zpracován,bude řešen v rámci výstavby objektu. 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Napojení na komunikaci bude provedeno z východní části pozemku z ulice Pod 

lesem. Povrch bude z betonové dlaţbypresbetonquatro. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Inţenýrské sítě jsou vedeny pod úrovní stávající komunikace. Zakresleno ve 

výkresu Situace. 

Provede se napojení na veřejný vodovod, plyn, kanalizaci, energie. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Poţadavky dotčených orgánů stavby jsou plánovány v projektové dokumentaci a 

budou dodrţenydle poţadavků. Veškeré práce spojené s výstavbou a později s uţíváním 

stavby nejsou v rozporus ochranou ţivotního prostředí. 
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e) Informace od dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Stavba je navrţena v souladu s poţadavky vyhlášky číslo 268/2009 Sb., o 

obecných technickýchpoţadavcích na stavby. Dále stavba je umístěna v souladu s 

vyhláškou číslo 501/2006 Sb., oobecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění 

vyhlášky číslo 269/2009 Sb. 

 

 

f ) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 

 Na daném území je zpracován územní plán. Plánování stavba splňuje podmínky 

územníhorozhodnutí. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

vdotčeném území 

 

 V čase výstavby bude zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí staveniště v době 

provádění zemníchprací a úprav terénu. Je nutno dodrţovat noční klid. Před započetím 

stavebních prací nutné vytyčenívšech přípojek na inţenýrské sítě. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 07/2014 

Předpokládaná termín dokončení stavby: 09/2015 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 

Před samotným zahájením stavby se provede sejmutí ornice a uskladnění na skládku, 

zemnípráce a přípojky inţenýrských sítí. 

Dále se pokračuje v hlavních a vedlejších stavebních prací 

 

i) Statické údaje o stavbě 

 

Plocha stávajícího pozemku:   3289 m2 

Zastavěná plocha:    142,14m2 

Obestavěný prostor:    956,62m3 

Náklad na obestavěný p.:  3000 000 Kč 

Jiné zpevněné objekty:   140 000 Kč 

Celkem:     3 140 000 Kč 
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2.2. Souhrnná technická zpráva  

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 

a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby téţ současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,  

je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 

 Stavební pozemek se nachází v zástavbě obce a navazuje na vybudovanou 

infrastrukturu. Parcela bude oplocena a v přední části pozemku bude opatřena bránou.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících  

 

 Objekt svým tvarem, pouţitými materiály, rozměry či barevným laděním nijak 

nenarušuje architektonický vzhled okolí. Navrţený objekt je rodinný dům 

nepravidelného tvarus jedním podzemním a dvěmi nadzemními podlaţími. V přízemíse 

nachází garáţ pro jedenosobní automobil. Vstup do rodinného domu je zabezpečen z 

vlastní přístupové komunikaci. Přes vstupní zádveří sepřechází do WC a chodby, která 

tvoří hlavní komunikační prostor domu. Z chodby se přechází doobývacího prostoru s 

kuchyní a spíţí. Obývacípokoj je propojen s kuchyní. V prostoru chodby je umístěno 

schodiště, propojuje denní část přízemí s noční částí. Ve 2NP se nachází 2 dětské 

pokoje, loţnice pro rodiče s koupelnou a pracovna. Podkroví disponuje samostatnou 

koupelnou s WC. Druhé nadzemní podlaţí je řešeno jako podkroví. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení 

vnějších ploch  

 

 Navrţený objekt je půdorysného nepravidelného tvaru s jedním podzemním a 

dvěmi nadzemními podlaţími, ukončený jednoplášťovou střechou. Světlé výšky podlaţí 

jsou 1S 2570 mm, 1NP 2630 mm, 2NP 2650 mm. Konstrukční výšky podlaţí jsou 1S 

3000 mm, 1NP 3000 mm, 2NP 2900 mm. Stavba je zaloţena na základových pasech z 

prostého betonu šířky 600 mm, výšky 500 mm. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. 

Obvodové nosné suterénní zdivo je z tvarovek ztraceného bednění BTB tloušťky 300 

mm. Ostatní nosné zdivo je provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D. 

Vnitřní svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 14 

P+D. Vodorovná nosná konstrukce je tvořená stropními nosníky Pot a vloţkami Miako 

stropního systému Porotherm, pouze pod garáţí je stropní konstrukce tvořena jako 

monolitická ţelezobetonová deska. Střešní plášť tvoří střešní skládaná krytina 

TondachFalcovka 11. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem v 

tloušťce 100 mm. Parcela, na které objekt leţí, je po celém obvodu oplocena. V okolí 

objektu jsou navrţeny travnaté plochy i plochy zpevněné. Objekt bude napojen na 

přípojky plynu, elektřiny, vodovodu a oddílné kanalizace.  
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d) Napojení domu na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

 Před domem se nachází asfaltová komunikace třetí třídy. Napojení se provede 

pomocí zpevněné plochy z betonové dlaţby. Současné inţenýrské sítě jsou vedeny v 

silnici. Vše je zakresleno ve výkresu C9 koordinační situace. Na pozemku budou 

zbudovány přípojky NN, vodovodu, elektřiny a oddílné kanalizace.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodrţení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svaţitém terénu  

 

 Doprava k rodinnému domu je po asfaltové komunikaci třetí třídy. Šířka 

stávající komunikace je 6 m se spádem 5%. Vjezd na pozemek bude opatřen bránou. 

Garáţ v 1NP je určena pro jeden osobní automobil.  

 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany  

 

 Budoucí rodinný dům neohrozí okolní prostředí. Na stavbě budou pouţity běţné 

technologie a materiály, které neohroţují ţivotní prostředí. Nakládat s nebezpečným 

odpadem se bude dle zákona č. 185/2001 Sb. Stavba nevyţaduje posuzování vlivu 

stavby na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejných ploch a komunikací  

 

 Rodinný dům není řešen jako bezbariérový.  

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace  

 

 Před samotnou projektovou činností byla stanovena orientační třída a zrnitost 

zeminy. Základové půdy jsou tvořeny únosnými a málo stlačitelnými zeminami, na 

kterých je projektovaný objekt plošně zaloţen. Únosnost základové zeminy byla 

stanovena na 360 kPa. Dle měření radonového indexu je parcela vhodná pro 

posuzovanou stavbu bez zvláštních opatření.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a 

výškový systém  

 

 Po zemních úpravách bude následovat geodetické vytyčení stavby a zároveň i 

stanovení nulové výšky.  
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory  

 

SO01 rodinný dům  

SO02 zpevněné plochy  

SO03 přípojka kanalizace  

SO04 přípojka vodovodu  

SO05 přípojka NN  

SO06 přípojka kanalizace  

SO07 oplocení  

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  

 

 Po dobu stavby nebude překročen nařízený hluk vytvořený prací na pozemku 

majitele. Stavební práce nebudou ţádným způsobem ohroţovat okolní stavby. V 

případě vjezdu na komunikaci a případném znečištění bude komunikace okamţitě 

uklizena a navrácena do původního stavu. Majitelé okolních stávajících staveb budou 

srozuměni s plánovanou stavbou.  

 

l) Způsob zajištění ochrany a bezpečnosti pracovníků, pokud není v části F  

 

 Pro činnosti spojené s výstavbou a montáţí je závazná vyhláška o bezpečnosti 

práce, technických zařízení při stavebních pracích, rovněţ tak vyhláška 433/1991 Sb., 

sdělení o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, případně 

pouţívání mechanismů a jiných strojů je pro jejich pouţívání nutno vyjít ze znění 

vyhlášky číslo 77/1956 Sb. Při provádění všech stavebních prací je třeba dodrţovat 

ustanovení o bezpečnosti zdraví při práci ve smyslu ustanovení ministerstva 

stavebnictví. Uspořádání technologického zařízení respektuje poţadavky pro zajištění 

bezpečného provozu. Nebezpečná místa a profily musí být značeny bezpečnostním 

barevným značením. Konstrukce elektrických zařízení, výstroj a instalace dle 

ČSN 34 1630. Stroje je třeba umístit v nejpříznivějších podmínkách pro přirozené 

osvětlení pracoviště denním světlem, osvětlení musí vyhovovat ČSN 36 0035,  

ČSN 36 0046 a ČSN 36 0008. Pracovníci musí být vybaveni předepsanými ochrannými 

pomůckami. Vyznačení inţenýrských sítí v situaci je pouze orientační, před započetím 

zemních prací je stavebník povinen veškeré sítě nechat vytyčit. Případné škody 

způsobené nedodrţením výše uvedené povinnosti nebo jiným hrubým porušením 

podmínek při práci v ochranném pásmu inţenýrských sítí padají plně na vrub 

stavebníka.Jakékoliv změny je nutné před jejich provedením konzultovat s projektantem 

a musí být schváleny stavebním úřadem.  
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2. Mechanická odolnost a stabilita  
 

 Průkaz statickým výpočtem, ţe stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni 

působící v průběhu výstavby a uţívání nemělo za následek:  

a) Zřícení stavby nebo její části  

b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření  

c) Poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině  

 

 Na stavbě jsou pouţity certifikované materiály. S ohledem na nevelký rozsah 

stavby není nutný průkazný statický výpočet celé stavby. Obsahem projektové 

dokumentace je statické posouzení návrhu krovu a zatíţení působící na základovou 

půdu.  

 

 

3. Požární bezpečnost  
 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  

c) Omezení šíření poţáru na sousední stavby  

d) Umoţnění evakuace osob  

e) Umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany  

 

 Poţární bezpečnost je řešena v samostatné části projektové dokumentace - 

příloha B  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 

 Proslunění, větrání a vytápění jednotlivých pokojů je navrţeno dle 

doporučených hodnot v závislosti na délce pobytu v místnosti pro pohodlí v obytné 

místnosti. V suterénu domu je také řešené odvětrání v jednotlivých místnostech. S 

odpady bude zacházeno dle zákona č. 185 / 2001 Sb. O odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, v platném znění.Recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci 

v recyklačním zařízení, spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny 

komunálních odpadů a nespalitelný odpad bude uloţen na povolené skládce, bude 

provedena evidence odpadů a doklady budou předloţeny při závěrečné kontrolní 

prohlídce. Z hlediska uţívání stavby bez zvláštních poţadavků není třeba řešit zvláštní 

hygienické poţadavky.  
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5. Bezpečnost při užívání  
 

 Stavba je navrţena tak, aby nedošlo k jakémukoliv úrazu uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti 

stavby. Při provádění a uţívání stavby nesmí být ohroţena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích před budovou.  

 

6. Ochrana proti hluku  
 

 Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Zajišťuje, aby hluk a 

vibrace působící na lidi a zvířata neohroţoval zdraví a zaručil noční klid vyhovující pro 

obytné a pracovní prostředí.  

Po dobu výstavby je nutné, aby nedocházelo k obtěţování okolí nadměrným hlukem. 

Proto je nutno dodrţovat zásady:  

1) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů.  

2) Při provozu budovy je šíření hluku bráněno návrhem akustických konstrukcí dle 

platných norem.  

3) Po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené  

4) předepsanými kryty pro sníţení hluku  

5) Provádět průběţné technické prohlídky a údrţbu stavebních mechanismů  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla  
 

 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje poţadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje poţadavky zákona 177/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí 

budou splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540-2:2011 na poţadovaný součinitel 

prostupu tepla UN. Posouzení jednotlivých konstrukcí viz. příloha A. 

 

8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
 

 Navrhovaný rodinný dům není bezbariérový.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
 

 Stavba odolává škodlivému působení prostředí (vlivům půdní vlhkosti a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým zářením). Úroveň podlahy je  

150 mm nad úrovní upraveného terénu. Dle měření radonu bylo stanoveno, ţe stavební 

parcela má nízký radonový index a není zde nutné opatření proti radonu. Agresivní 

podzemní vody se v okolí nevyskytují. Budova nezasahuje do ţádného ochranného ani 

bezpečnostního pásma.  

 

10. Ochrana obyvatelstva  
 

 Splnění základních poţadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. Objekt je zpracovaný v souladu se všemi platnými normami a 

vyhláškami, tudíţ jsou splněny poţadavky na ochranu obyvatelstva.  
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11. Inženýrské stavby (objekty)  
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 

Odvodnění střešního pláště je řešeno titan-zinkovými ţlaby a následný odtok do 

šachty umístěné na hranici pozemku. Odtud splašková i dešťová voda odtéká do 

oddílné obecní kanalizace a do čističky odpadních vod.  

 

b) Zásobování vodou  

Zásobování vodou je řešeno z veřejného řádu, podmínky a dodávky řešeny  

s provozovatelem Vodovody a kanalizace obce Lazníčky.  

 

c) Zásobování energiemi  

Zásobování NN je řešeno z veřejného podzemního vedení rovněţ podzemní přípojkou, 

podmínky a dodávky řešeny s provozovatelem E.ON Česká republika, s.r.o.  

 

d) Řešení dopravy  

Rodinný dům je napojen na asfaltovou komunikaci třetí třídy.  

 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Komunikace určené k pojezdu i chodníky budou vystavěny ze zámkové dlaţby. Okolí 

budovy bude zatravněno a budou zde vysázeny okrasné dřeviny.  

 

f) Elektronické komunikace  

Rodinný dům není napojen na ţádné elektronické komunikace.  

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují)  
 

a) Účel, funkce a kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení  

b) Popis technologie výroby  

c) Údaje o počtu pracovníků  

d) Údaje o spotřebě energií  

e) Bilance surovin, materiálů a odpadů  

f) Vodní hospodářství  

g) Řešení technologické dopravy  

h) Ochrana ţivotního a pracovního prostředí  

 

Stavba neobsahuje ţádné výrobní ani nevýrobní technologická zařízení.  
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2.3. Technická zpráva 

 

1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1. Účel objektu 

 Rodinný dům je řešena jako dvoupodlaţní  celo podsklepený. Dům má 

nepravidelný obvod. Jenavrţen pro čtyř členní rodinu. Napojení na komunikaci bude 

provedeno z východní části pozemku z ulice Pod lesem. Povrch bude z betonové dlaţby 

presbeton quatro. 

 

1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Architektonické řešení 

 Navrţený Rodinný dům má nepravidelný obvod. Zastřešení domu bude 

sedlovou střechou se sklonem 30°. Fasáda Rodinného domu je modrá, okna a dveře 

budou dřevěná barvy hnědé třešně, garáţovésekční vrata budou hnědé třešně. Sokl 

budovy není řešen, respektive je v barvě fasády. Příjezdová rampa do garáţi bude 

betonová dlaţba. Rodinný dům bude postavenz cihelného systému POROTHERM P+D. 

 

 

Funkční, dispoziční a výtvarné řešení 

 V přízemíse nachází garáţ pro jedenosobní automobil. Vstup do rodinného 

domu je zabezpečen z vlastní přístupové komunikaci. Přes vstupní zádveří se 

přechází do WC a chodby, která tvoří hlavní komunikační prostor domu. Z chodby se 

přechází doobývacího prostoru s kuchyní a spíţ. Obývacípokoj je propojen s kuchyní. V 

prostoru chodby je umístěno schodiště, které přepájí dění část na 

přízemí s noční částí na poschodí. Ve 2NP se nachází 2 dětské pokoje, loţnice pro 

rodiče s koupelnou a pracovna. Podkroví disponuje samostatnou koupelnou s WC. 

 

Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

 Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, které 

byly dotčenystavební činností, a které nemají být vyuţity jako zpevněné plochy. Zelená 

plocha bude zatravněnaa osázena keřovitými rostlinami a jehličnatými a listnatými 

stromy. 

 

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Rodinný dům není přizpůsobený k bezbariérovému uţívání. 

 

1.3. Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, osvětlení a 

oslunění 

 Kapacita rodinného domu je pro 4 osoby. 

Plocha stávajícího pozemku: 3289 m2 

Zastavěná plocha: 142,14 m2 

Obestavěný prostor: 956,62 m3 

Max. výška hřebene nad upraveným terénem: 7,7 m 

1.4. Technické a konstrukční řešení, požadovaná životnost 
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 Rodinný dům je řešen jako dvoupodlaţní celo podsklepený. Stavba je na 

betonových pasechz betonu C 16/20. Betonová deska z betonu C16/20. Nosná 

obvodová konstrukce podzemníhopodlaţí je z betonových tvárnic BTB. Všechny jiné 

svislé konstrukce jsou ze systémuPOROTHERM 30 P+D kladeny na maltu 

POROTHERM UNIVERSAL. Nosné stropní konstrukce nad všemi podlaţímijsou 

provedeny z keramických nosníků a vloţek Miako systému POROTHERM. Zastřešení 

domu 

bude sedlovou střechou se sklonem 30°. Okna jsou dřevěná zasklená s izolačním 

dvojsklem.Venkovní vchodové dveře jsou dřevěné s horním nadsvětlíkem. Kolem 

rodinného domu je okapový chodník šířky 300mm z kačírku. 

 

Požadovaná životnost 

 Ţivotnost stavby se předpokládá na 50 – 100 let, bez ohledu na ţivelné a jiné 

přírodní katastrofy. 

 

 

Stavebně konstrukční řešení stavby 

 

1.4.1. Práce HSV 

 

a) Zemní práce 

 Podle podmínek určených územním rozhodnutím se před započetím zemných 

prací objekt rodinného domu vytyčí lavičkami. Téţ se označí výškový bod, od kterého 

se určují všechny příslušné výšky.Jsou určeny dva směrové body, a to poklop 

kanalizační šachty PB1 a bod PB2 na rohu přilehlého pozemku. Před zahájení 

stavebních prací se začne skrývkou ornice a to nejméně do hloubky 300 mm,která se 

uloţí na vhodné místo stavební parcely. Následně se vykope stavební jáma 

propodsklepenou část budovy a poté se vykopou rýhy pro základové pasy pod 

obvodovými stěnami apod vnitřními nosnými stěnami. Vytěţená zemina z výkopů a rýh 

bude ponechána na skládce pro 

zpětné zásypy a hrubé terénní úpravy. Samotné výkopové práce doporučujeme vykonat 

strojem atěsně před betonáţí základů je potřebné ruční začistění aţ na základní spáru. 

Dle projektu se takévykopou rýhy pro přípojky sítí. Výkopy pro přípojky inţenýrských 

sítí musí být vyspárovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod 

objektem. 

 

b) Základové konstrukce 

 Objekt bude zaloţena na původní únosné zemině s únosností 360kPa. Základy se 

provedou zbetonu C16/20. Zaloţení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu 

vyhovující napětí vzákladové spáře. Pro přesnou klasifikaci hornin bude nezbytná 

přejímka základové spáry geologem.V ţádném případě nesmí hloubka zaloţení klesnout 

pod minimální nezámrznou hloubku 0,8 m.Betonáţ základových konstrukcí nesmí být 

provedena na podmáčenou základovou spáru. Zaloţeníobjektu bude na základových 

pásech doplněných betonovou deskou. Základové pásy pod obvodovou zdí tl. 400 mm 

navrţeny šířky 600 mm a hloubky 500mm . Základové pásy pod vnitřními zdmi tl. 300 

mm navrţeny šířky 600 mm a hloubky 500 mm. Podkladní beton C16/20 tl. 150 mm 

jevyztuţen KARI sítí o průměru prutů 6 mm a velikost ok 150 x 150 mm. Nutno 

vynechatprostupy pro inţenýrské sítě (leţaté rozvody kanalizace). Veškeré prostupy 
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základy apodkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale utěsnit a dodrţet stanovené 

pokynyvýrobců. Základy provádět dle výkresové části projektové dokumentace. 

 

c) Svislé nosné konstrukce 

 Nosná obvodová konstrukce podzemního podlaţí je z betonových tvárnic BTB. 

Všechny jiné svislénosné konstrukce jsou ze systému POROTHERM 30 P+D kladeny 

na maltu POROTHERM UNIVERSAL. Střední nosné zdi tl. 300 mm z cihelných bloků 

POROTHERM 30 P+D. Dělící příčky tl. 150 mm z cihel 

POROTHERM 14 P+D na maltu POROTHERM UNIVERSAL. 

 

d) Vodorovné konstrukce 

 Nosné stropní konstrukce nad všemi podlaţími jsou provedeny z keramických 

nosníků a kombinaci vloţek Miako 19/50; 19/62,5; 8/50;8/62,5 PTH systému 

POROTHERM. Roznášecí deska tl. 60 mmz betonu C20/25 vyztuţena kari sítí o 

průměru prutu 6 mm velikost ok 150 x 150 mm. Celková tloušťka desky je 250 mm. 

Stropní konstrukce provést dle projektovédokumentace. Obvodové a vnitřní věnce 

Rodinného domu budou provedeny z Ţelezobetonu, betonC20/25, ocel B500B. Věnec 

bude obezděn věncovkou 80/238 POROTHERM. Nad okenními adveřními otvory v 

obvodovém a vnitřní nosné zdivu budou osazeny překlady POROTHERM7 (238/70). 

 

e) Střešní konstrukce 

 Zastřešení Rodinného domu je jednoplášťovou střechou se sklonem 30°. Střešní 

krytina je FALCOVKA 11 ENGOBA HNĚDÁ výrobce TONDACH. Tepelná izolace 

nad krokvemi je ISOVER UNI tl. 100mm. Tepelná izolace mezi krokvemi je ISOVER 

UNI tl. 180 mm. Vnitřní podhled sádrokartonový KNAUF SDK RED tl. 15 mm 

 

f) Schodiště 

 Vnitřní schodiště je ocelové dvouramenné s lepeným dřevěným obkladem. Šířka 

stupně z 1S je 284mm, výška 173 mm. Z 1NP je šířka 278mm, výška176mm. Šířka 

podesty1 000 mm.Vnější schodiště je jednoramenné ţelezobetonové s protiskluzovým 

obkladem. Šířka stupně 250mm, výška 15 mm, počet stupňů 3. 

 

1.4.2. Práce PSV 

 

a) Izolace proti vodě a radonu 

 Izolace proti zemní vlhkosti se pouţije hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL tl. 5 mm + ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Obvodové konstrukce 

podsklepené části budu izolované hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL     

+ ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, chráněno nopovou fólií DEKDREN D8 a 

netkanou geotextílií FILTEK. Izolace proti radonu není nutná z důvodu nízkého 

radonového rizika. 

 

b) Tepelná izolace 

 Svislé nosné konstrukce POROTHERM jsou zatepleny tepelní izolací s 

minerálních vlákenISOVER EPS 100 F tloušťky 100 mm. Svislé nosné konstrukce 

podsklepené části z tvárnic BTB jsouzatepleny izolací ISOVER PERIMETR tloušťky 

100 mm. Tepelná izolace mezi krokvemi jeISOVER UNI tl. 180 mm. Tepelná izolace 

nad krokvemi je ISOVER UNI tl. 100 mm. 
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d) truhlářské výrobky 

 Okenní výplně jsou dřevěná eurookna VECRA jednokřídlové s izolačním 

dvojsklem, barevné provedení hnědá třešeň, kování standart. Vchodové dřevěné 

dveře jednokřídlé s izolačním dvojsklem. Sekční garáţová vrata. Vnitřní parapety jsou 

dřevěné.Vnitřní dveře budou typu s obloţkovou zárubní v barvě hnědé. 

 

e) Klempířské výrobky 

 Vnější parapety jsou AL PARAPET TAŢENÝ VEKRA. Veškeré klempířské 

výrobky jsou vestříbrné barvě. Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – 

Navrhováníklempířských konstrukcí. Svod dešťových vod ze střechy bude provedený 

titanzinkovým předzvětralým ţlabem a 

titanzinkovým předzvětralým svodem DN 100 výrobce RUUKKI. 

 

 

 

h) Obklady a dlažby 

 Keramický obklad v koupelnách a WC do výšky 2 000 m. 

 

j) Zpevněné plochy 

 Okolo objektu bude vybudován okapový chodník z kačírku, šířky 300 mm. 

Příjezdová rampa do garáţe bude z betonové dlaţbypresbetonquatro. 

se spádem 10% 

 

1.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Tepelně technické posouzení je součástí projektové dokumentace. 

 

1.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu. 

 Zaloţení objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v 

základové spáře.Všechny základové konstrukce budou umístěny v nezámrzné hloubce 

dle projektové dokumentace.Zaloţení objektu bude na základových pasech doplněných 

betonovou deskou vyztuţen KARI sítí o průměru prutů 6 mm a velikost                       

ok 150 x 150mm. Základy se provedou z betonu C16/20. 

 

1.7. Vliv objektu a jeho užívaní na životní prostředí 

 Na stavbě budou pouţity běţné technologie a materiály, které neohroţují ţivotní 

prostředí. Nakládats nebezpečným odpadem se bude dle zákona č.185/2001 Sb. Odpady 

se musí likvidovat vzařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Skladba 

obvodového pláště mávysokou hodnotou tepelného odporu tím sniţuje spotřebu tepla, 

coţ minimalizuje negativní vlivstavby na ţivotní prostředí. Jsou dodrţeny poţadavky 

vyhlášky č. 268/09 Sb. Stavba je navrţenatak, aby nedocházelo k ţádnému druhu úrazů. 
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1.8. Dopravní řešení 

 Napojení na komunikaci bude provedeno z východní části pozemku z ulice Pod 

lesem. Povrch bude z betonové dlaţbypresbetonquatro. V místě napojení konstrukčních 

vrstev na stávající vozovku bude provedeno stupňování. 

 

 

1.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 Nosné konstrukce stavby je navrţena pomocí statických výpočtů tak, aby při 

zatíţení na ni působícív průběhu výstavby a uţívání nedošlo ke: klimatické vlivy (vítr, 

déšť, sluneční záření, mráz), vlivpodzemní vody, radonu, hluku. Objekt je na pozemku s 

nízkou radonovým rizikem, teda není nutnáţádná protiradonová opatření. 

 

1.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

poţadavcích na vyuţíváníúzemí. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností 

domu jsou min. 10,5m. Výstavba RD jekoncepčně uvaţována jako jeden realizační a 

situační celek. Sousedící parcely nejsou dotčenypoţárně nebezpečným prostorem. 

Ostatní obecně technické poţadavky byly dodrţeny v souladu svyhláškou č. 268/2009 

Sb. o technických poţadavcích na stavby. 
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3. Závěr 
 
 Rodinný dům je navrţen dle platných norem. Pouţité materiály vyhovují 

poţadavkům platných norem. Materiály popsané v projektové dokumentaci mohou být 

zaměněny za jiné pouze v případě stejných nebo lepších vlastností. V průběhu stavby je 

nutné se řídit pokyny bezpečnosti práce, dodrţovat technologické postupy a pouţívat 

ochranné pomůcky při práci.  

 

 

4. Seznam použitých zdrojů  

 
Webové stránky:  
[1] http://www.wienerberger.cz/  

[2] http://www.mea.cz/  

[3] http://www.prefa.cz/  

[4] http://www.isover.cz/  

[5] http://dektrade.cz/  

[6] http://www.tondach.cz/  

[7] http://www.schiedel.cz/  

[8] http://www.juta.cz/  

[9] http://www.vekra.cz/  

[10] http://www.fischer-cz.cz/  

[11] http://www.lomax.cz/  

[12] http://www.weber-terranova.cz/  

[13] http://www.knauf.cz/  

[14] http://www.rako.cz/  

[15] http://www.quick-step.cz/  

[16] http://www.presbeton.cz/  

[17] http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/  

[18] http://www.tzb-info.cz/  

 

Použité normy:  
[19] ČSN 730540 Tepelná ochrana budov  

[20] ČSN 730580 Denní osvětlení budov – základní poţadavky  

[21] ČSN 734301 Obytné budovy  

[22] ČSN 013420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  



25 

 

Použité vyhlášky:  
[23] Vyhláška č.268/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích na stavby  

[24] Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb  

[25] Vyhláška č.501/2006 Sb. O obecných poţadavcích na vyuţívání území  

 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů  

 
NN Nízké napětí  

NP  Nadzemní podlaţí  

S  Suterén 

SO Stavební objekt  

TL. Tloušťka  

 

 

6. Seznam příloh  
 
Složka A  

 
 v.č. A1 - PŮDORYS 1S  

 v.č. A2 - PŮDORYS 1NP  

 v.č. A3 - PŮDORYS 2NP  

 NÁVRH A POSOUZENÍ STŘEŠNÍ KROKVE 

 POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ NA SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

 VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 SKLADBA 1 

 SKLADBA 2 

 SKLADBA 3 

 SKLADBA 4 

 SKLADBA 5 

 SKLADBA 6 

 

Složka B  


 v.č. B1 - PŮDORYS 1S  

 v.č. B2 - PŮDORYS 1NP  
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 v.č. B3 - PŮDORYS 2NP  

 v.č. B4 - SITUACE  

 POŢÁRNÍ ZPRÁVA  

 

Složka C 

 
 v.č. C1 - PŮDORYS 1S  

 v.č. C2 - PŮDORYS 1NP  

 v.č. C3 - PŮDORYS 2NP  

 v.č. C4 - STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1S 

 v.č. C5 - STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP 

 v.č. C6 - KONSTRUKCE KROVU 

 v.č. C7 - ZÁKLADY 

 v.č. C8 - SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 v.č. C9 - SITUACE KOORDINAČNÍ 

 v.č. C10 - CELKOVÁ SITUACE 

 

Složka D 

 
 v.č. D1 - POHLED SEVERNÍ 

 v.č. D2 - POHLED JIŢNÍ 

 v.č. D3 - POHLEDZÁPADNÍ 

 v.č. D4 - POHLED VÝCHODNÍ 

 v.č. D5 - DETAIL A 

 v.č. D6 - DETAIL B 

 v.č. D7 - DETAIL C 

 v.č. D8 - DETAIL D 

 v.č. D9 - DFETAIL E 

 v.č. D10 - PŘÍČNÝ ŘEZ B-B´ 

 v.č. D11 - PODÉLNÝ ŘEZ C-C´ 
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Anotace práce Předmětem této bakalářské práce je samostatně stojící rodinný dům pro 

čtyřčlennou rodinu v obci Lazníčky okres Přerov. Objekt je navrţen 

jako dvoupodlaţní, podsklepený, obdélníkového tvaru s garáţí. Střecha 

nad druhým nadzemním podlaţím je sedlová. Střešní krytina je 

navrţena keramická krytina Tondach. V suterénu domu se nachází 

herna, dílna, technická místnost, sklep a sklad. V prvním nadzemním 

podlaţí se nachází zádveří, WC, kuchyně, jídelna, obývací pokoj a 

sklad zahradního nářadí přístupný pouze ze zahrady. Z kuchyně je 

moţný přístup na zahradu. Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází 

loţnice s koupelnou, dva dětské pokoje, pracovna a samostatná 

koupelna. Svislé obvodové 

zdivo v suterénu je tvořeno ze ztraceného bednění BTB, Tl. 300 mm s 

vnější tepelnou izolací ISOVER EPS Perimetr, Tl. 100mm. Svislá 
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nosná stěna nadzemní části je tvořena z keramického zdiva 

POROTHERM 30 P+D, TL. 300 mm s vnější tepelnou izolací ISOVER 

EPS 100 F, Tl. 100mm. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena 

stropními nosníky POT a vloţkami MIAKO. 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

Thetopicofthis thesis is a detached house forfamily, which has 

gotfourmembers, in thevillage Lazníčky, Přerov district. This house 

isprojected as a two-floorrectangularbuildingwith a cellar and a garage. 

Theroofabovethe second floorisabovethesaddle. 

Theroofingisdesignedforceramic tile Tondach. Thereis a playroom, a 

workroom, a utility room, a cellar and a storeroom in thebasement. On 

thefirstfloorthereis a hall, a toilet, a kitchen, a diningroom, a livingroom 

and a storeroomforthe garden tools, whichisaccessibleonlyfromthe 

garden. Thereisanaccess to the garden fromthekitchentoo. On the 

second floorthereisan en suitebedroom, twochildrens´ room, a study and 

a bathroom. Verticalperimeter 

masonry in thebasementis made by comprisedofshuttering BTB, 300 

mm withanexternalthermalinsulation ISOVER EPS Perimetr, 100 mm. 

A verticalwallis made from a ceramicmasonry POROTHERM 30 P + 

D, 300 mm withanexternalthermalinsulation ISOVER EPS 100F, 100 

mm. Thehorizontal support structureisconstructedwiththeceilingbeams 

POT and theinserts MIAKO. 

Klíčová slova Rodinný dům, podsklepený, sedlová střecha, keramické tvárnice 

Porotherm, tepelná izolace 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce 

Family house, basement, gabledroof, ceramic tile Porotherm, 

thermalinsulation 

 

 

 


