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Abstrakt 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se dvěma vzájemně 
nepropojenými bytovými jednotkami. Stavební pozemek se nachází na kraji obce 
Kanice, okres Brno-venkov. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu a dva 
prarodiče, z nichž jeden je na vozíčku. Z tohoto důvodu je první bytová jednotka řešena 
jako bezbariérová. Objekt je nepodsklepený. První bytová jednotka je jednopodlažní, 
druhá dvoupodlažní. Budova je navržena v konstrukčním systému POROTHERM. 
Konstrukce stropu je vyskládána z POT nosníků a cihelných stropních vložek MIAKO. 
Konstrukci střechy tvoří dvě vazníkové střechy se sklonem střešní roviny 7°. 
 
Klí čová slova 
 
Bezbariérové řešení, bytová jednotka, podlaží, dvougenerační rodinný dům, keramické 
zdivo, vazníková střecha 
 
Abstract 
 

The bachelor thesis deals with a design of a detached house which includes two 
mutually unconnected apartments. The property is situated on the edge of the town 
called Kanice, district Brno-venkov. The house is intended for a 4-member family and 
two grandparents, one of them is wheelchair. For this reason the first apartments is 
solved like wheelchair accessible. The building has no basement. First apartment has 
one floor and the second one has two floors. The building is designed to be built from 
the construction system POROTHERM. The construction of the ceiling is designed 
from POT beams and brick ceiling inserts MIAKO. The construction of the roof is made 
of two girder roofs with incline of 7°. 
 
Keywords 
 
Wheelchair accessible solutions, apartment, floor, twogenerations detached house, 
ceiling, pramic masonry, girder roof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografická citace VŠKP 
 
PAVEL, Michal. Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 
v Kanicích. Brno, 2015. 43 s., 228 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v 
Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Zuzana 
Fišarová, Ph.D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 
 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 
všechny použité informační zdroje. 
 
 
 
V Brně dne 16. 5. 2015 
 
 
 

……………………………………………………… 
      podpis autora 
      Michal PAVEL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 

Tímto bych chtěl poděkovat své vedoucí bakalářské práce, paní Ing. Zuzaně 
Fišarové, Ph.D., za její odborné vedení, užitečné rady, vstřícnost, trpělivost, přátelský 
přístup při zpracování této práce a za čas, který mi věnovala. Dále panu Ing. Luborovi 
Kalouskovi, Ph.D. za konzultace a rady při řešení specifických detailů a v neposlední 
řadě také paní Ing. Lucii Vendlové, Ph.D. za poskytnutou konzultaci v rámci řešení 
tepelné techniky budov. 
  

Taktéž patří velké díky mojí rodině za neustálou a neoblomnou podporu při 
studiu. 
 
V Brně dne 16. 5. 2015 
 
 
 

……………………………..………………………….. 
Michal PAVEL 



 

OBSAH: 
 
 1. Úvod  

 2. Vlastní text práce 

 3.  Závěr  

 4.  Seznam použitých zdrojů  

 5.  Seznam použitých zkratek a symbolů  

 6.  Seznam příloh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ÚVOD 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu se dvěma vzájemně 
nepropojenými bytovými jednotkami. Stavební pozemek se nachází na kraji obce 
Kanice, okres Brno-venkov. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu a dva 
prarodiče, z nichž jeden je na vozíčku. Z tohoto důvodu je první bytová jednotka řešena 
jako bezbariérová. Práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro provedení 
stavby rodinného domu. 

Dům je navržen na mírně svažitém terénu a je orientován na sever. Objekt je 
rozdělen na dvě bytové jednotky, z nichž obě jsou nepodsklepené. V první 
(jednopodlažní) bytové jednotce se nachází zádveří, chodba, kuchyň s obývacím 
pokojem, ložnice a koupelna a technická místnost. V přízemí druhé bytové jednotky se 
nachází zádveří, chodba se schodištěm, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem 
a technická místnost s WC. V druhém nadzemním podlaží je navržena ložnice, dva 
dětské pokoje, koupelna a úklidová místnost.  

Práce je doplněna seminární prací zabývající se bezbariérovým řešením staveb. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A. 1 Identifika ční údaje 

 

A. 1.1 Údaje o stavbě  

 

 a) název stavby:   Novostavba rodinného domu se dvěma bytovými 

jednotkami v Kanicích 

 b) místo stavby: k.ú. Kanice 663000, okres Brno-venkov,  

    p.č. 425/102, 119, 126 

 c) předmět PD:  novostavba rodinného domu 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Stavebník: - 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

 Projektant: Michal PAVEL 
    Dohnalova 20 
   644 00 BRNO 
 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
 
 - fotodokumentace a místní prohlídka 
 - katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
 - mapy podloží a radonového indexu 
 - studie objektu 

 

 

 



 

A. 3 Údaje o území 

  

 a) rozsah řešeného území 

  Pozemek p. č. 425/102, 119, 126 na kterém je navrženo umístění RD, je mírně 
svažitý a nachází se v okrajové části obce Kanice. Parcely jsou v katastru vedeny jako 
orná půda. Pozemek přímo sousedí s místní komunikací šíře asi 6,0 m a jsou k němu 
dovedeny sítě technické infrastruktury (jednotná kanalizace, voda, elektřina, datový 
kabel a plyn). Celková výměra pozemku je 856m2 a orientace je na sever. Pozemek je 
ve vlastnictví objednavatele a není dosud nijak využíván (volné prostranství). 
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 
rezervace,  památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Dotčený pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve 
zvlášť chráněném území nebo v záplavovém území.  
 
 c) údaje o odtokových poměrech 
 

Pozemek je mírně svažitý a obsahuje velké množství travnatých ploch, které 
umožňují dobré vsakování dešťových vod.  
 

 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
     rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 

Umístěná stavba a její konstrukční řešení je v souladu s územním plánem obce 
Kanice. 

 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 
 Umístěná stavba a její konstrukční řešení je v souladu s platným územním plánem 
obce. Řešená stavba tedy splňuje územní rozhodnutí předepsané regulativy pro danou 
zástavbu. 
 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
 
 
 
  



 

 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

V této fázi nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů. Požadavky 
dotčených orgánů týkajících se území budou zapracovány do projektové dokumentace 
po jejich obdržení. 
 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Nevyskytuje se. 
 
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Nevyskytuje se. 
 

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

 STAVEBNÍ POZEMEK 

  p. č. 425/102- orná půda, plocha 58m2 

  p. č. 425/119- orná půda, plocha 476m2 

  p. č. 425/126- orná půda, plocha 322m2 

 SOUSEDÍCÍ POZEMKY 

  p. č. 425/124- orná půda, plocha 986m2 

  p. č. 425/125- orná půda, plocha 681m2 

  p. č. 425/127- orná půda, plocha 312m2 

  p. č. 425/118- orná půda, plocha 374m2 

  p. č. 425/311- zastavěná plocha a nádvoří, plocha 100m2 

  p. č. 425/103- orná půda, plocha 78m2 

p. č. 425/271- orná půda, plocha 2883m2 

  p. č. 425/224- ostatní plocha, plocha 2201m2 

 

 

 

 

 

 



 

A. 4 Údaje o stavbě 

  
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
   
   Jedná se o novou stavbu. 
 
 b) účel užívání stavby 

 
Objekt bude sloužit k rodinnému bydlení, dispoziční řešení bylo navrženo podle 

požadavků investora. 
  
 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
   Jedná se o trvalou stavbu. 
 

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

 
   Nevyskytuje se. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Požadavky byly dodrženy. Projektová dokumentace je vypracována v souladu s 

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 
20/2012. První bytová jednotka bude řešena bezbariérově dle vyhlášky 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
Řešený projekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z hlediska požární 
bezpečnosti podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. 
  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

 
Navrhovaný objekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z hlediska 

požární bezpečnosti, ochrany zdraví a splňují požadavky stanovené z hlediska ochrany 
životního prostředí. Žádné stavební práce související s výstavbou objektu nebudou 
nepříznivě ovlivňovat své okolí. Odpady budou tříděny a převáženy na skládku, aby 
nezpůsobovaly znečištění životního prostředí. Požadavky dotčených orgánů týkajících 
se území budou zapracovány do projektové dokumentace po jejich obdržení. 
 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

Nevyskytuje se. 
 

  
 



 

 h) navrhované kapacity stavby 
 

zastavěná plocha:   170,8 m2 

obestavěný prostor:   896,7 m3 

užitná plocha:    205,2 m2 

počet funkčních jednotek:  2 
počet uživatelů:   4 + 2 děti 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
   

 Celkové množství odvádění splaškových vod:  2,02 l/s  
Celkové množství odvádění dešťových vod:  8,05 l/s  
Specifická potřeba vody:   96 l/osobu na den  
Průměrná denní potřeba vody:   0,384 m3/den  
Max. hod. potřeba vody:     0,014 l/s  
Třída energetické náročnosti:    kategorie B 
  

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

 
Předpokládané zahájení stavby:  07 / 2016  
Předpokládané ukončení stavby:  07 / 2018 
 

Pořadí provádění stavebních prací: 
- výkopové práce 
- realizace přípojek pro novostavbu 
- zhotovení základových pásu  
- položení svodné kanalizace, provedení šachet na přípojkách inženýrských sítí 
- hutnění zásypů z vykopané zeminy 
- provedení roznášecí desky 
- provedení izolace proti zemní vlhkosti 
- provedení hrubé stavby rodinného domu 
- realizace vazníkové střechy, střešní krytiny 
- osazení výplní oken a vchodových dveří a vrat 
- provedení rozvodů vnitřních instalací 
- provedení rozvodu otopných soustav 
- provedení omítek a podlah 
- položení podlahových krytin a dlažeb 
- osazení zařizovacích předmětů, obložkových zárubní a dveřních křídel 
- provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému, dokončení fasády 
objektu 
- dokončovací práce – zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, zahradní 
úpravy 
 

 
 



 

k) orientační náklady stavby 
 
6,2 mil. Kč 
 
 

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 
S01  Rodinný dům 
S02  Zpevněná plocha betonovou dlažbou 
S03  Zpevněná plocha kačírkem 
S04  Přípojka jednotné kanalizace 
S05  Datová přípojka 
S06 Přípojka NN 
S07  Vodovodní přípojka 
S08  Sadové úpravy 
S09  Dřevěné oplocení na podezdívce 
S10  Plynová přípojka 
 
V objektu se žádná technická ani technologická zařízení nevyskytují. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B. 1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 
  Pozemek p. č. 425/102, 119, 126 na kterém je navrženo umístění RD, je mírně 
svažitý a nachází se v okrajové části obce Kanice. Parcely jsou v katastru vedeny jako 
orná půda. Pozemek přímo sousedí s místní komunikací šíře asi 6,0 m a jsou k němu 
dovedeny sítě technické infrastruktury (jednotná kanalizace, voda, elektřina, datový 
kabel a plyn). Celková výměra pozemku je 856 m2 a orientace je na sever. Pozemek je 
ve vlastnictví objednavatele a není dosud nijak využíván (volné prostranství). 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

Založení objektu a provedení izolací bylo navrženo podle provedeného 
geologického, radonového a hydrogeologického průzkumu. Jednotvárné geologické 
podloží tvoří písčito-hlinitá zemina tř. F1. Tabulková výpočtová únosnost zeminy Rdt = 
0,2 MPa. Minimální hloubka základové spáry je 0,8 m pod upravený terén. Pozemek se 
nachází v oblasti bez radonového rizika. Průzkumy archeologické nebo z hlediska 
památkové péče nebyly požadovány. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

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

Pozemek pro stavbu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 

Realizace navrhovaného objektu neovlivní okolní stavby ani pozemky, vše se 
odehraje na vlastním stavebním pozemku. Při provádění přípojek inženýrských sítí 
dojde k zásahu do obecního pozemku. Během realizace budou kladeny požadavky na 
dodržování nočního klidu, s ohledem na okolní stavby bude zamezeno nadměrné 
hlučnosti a prašnosti. Stavba nemění odtokové poměry v okolí. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
 
 
 



 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 

Pozemková parcela byla využívána jako orná půda, proto bude na celém 
pozemku odstraněna ornice v mocnosti cca 300 mm. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
 

Splašková kanalizace bude napojena přes splaškovou kanalizační přípojku PE 
DN 150, která bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci. Objekt bude napojen 
na přilehlou komunikaci zámkovou dlažbou. Stavba bude napojena na veřejný 
vodovodní řad PVC DN 90 přípojkou. Zásobování elektrickou energií bude zemní 
kabelovou přípojkou. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
  Stavba nemá žádnou věcnou ani časovou vazbu na související investice. 
 

 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Objekt bude sloužit k rodinnému bydlení. Navrhovaný stavební objekt má dvě 
nadzemní podlaží a je rozdělen ne dvě bytové jednotky. V první bytové jednotce budou 
bydlet prarodiče a v druhé manželé se dvěma dětmi.  
 

počet bytových jednotek:     2 
zastavěná plocha rodinného domu:    170,8 m2 
zpevněné plochy realizované v první etapě:  202,2 m2 
obestavěný prostor rodinného domu:   896,7 m3 
užitná plocha:       205,2 m2 
počet uživatelů:      4 + 2 děti 

 
 
B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
 

Stavba je umístěna v obci Kanice v katastrálním území Kanice, okres Brno-venkov. 
Stavba je navržena tak, aby co možná nejlépe zapadala do okolí. Jedná se o jednoduchou 
stavbu, splňující územní rozhodnutí předepsané regulativy pro danou zástavbu. Dům 
splňuje prostorové nároky pro čtyřčlennou rodinu stavebníka. 
 
 



 

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

Budova je koncipována jako zděná stavba s pultovou střechou bez obytného 
podkroví a bez podsklepení. Sklon střechy je 7°. Jako krytina je použit poplastovaný plech. 
První a druhá bytová jednotka mají rozdílnou výšku okapů. Objekt je navržen ze zdícího 
systému Porotherm, předpokládaná fasáda bude provedena v kombinaci bílé a světle hnědé 
s doplněním obkladu tmavě červené až hnědé barvy (imitace cihel). 
 
B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 

Objekt je dvougenerační RD s dvěma oddělenými bytovými jednotkami. Za 
vstupem do první jednotky, která je určená pro prarodiče a je bezbariérová, je zádveří. Z něj 
je možný vstup do chodby. Z chodby je vstup na WC, do kuchyně s jídelnou, obývacího 
pokoje, technické místnosti a ložnice. Do druhé bytové jednotky vstupujeme taktéž přes 
zádveří, umístěné hned za vchodovými dveřmi. Ze zádveří vstupujeme do chodby, z které je 
přístup do komory, na WC, do kuchyně s jídelním koutem a obývacím pokojem. Na chodbu 
je napojené schodiště, které umožňuje přístup na 2. patro, kde najdeme dva dětské pokoje, 
ložnici, koupelnu a úklidovou místnost. 

Celý objekt je řešen z keramických tvárnic Porotherm dle projektové dokumentace. 
Výkopové práce budou prováděny strojně, začištění bude provedeno ručně. Vytěžená 
zemina bude použita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude vyvezena na skládku, 
kterou určí OÚ. Betonářské práce budou prováděny z betonu vyrobeného na stavbě. 
Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. 

V celém průběhu stavby bude zajišťováno dodržování všech bezpečnostních 
předpisů, platných vyhlášek a nařízení včetně vyhlášek obce.  
 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby  
 

První bytová jednotka je řešena bezbariérově, z důvodu postižení jednoho z 
prarodičů. Musí tedy splňovat vyhl. 398/2009 Sb. Zde uvádím nejzákladnější 
požadavky. 

Před vstupem do budovy musí být plocha nejméně kruh o průměru 1500 mm. 
Sklon podlahy před vstupem do budovy smí být pouze v jednom směru a nejvýše v 
poměru 1:50 (2,0%). Hlavní křídlo dvoukřídlových dveří musí umožňovat otevření 
nejméně 900 mm. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena 
vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou 
závěsy. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od 
podlahy, klika nejvýše 1100 mm. V koupelně musí být osazeny madla u záchodu i u 
umyvadla a vše musí být přizpůsobeno danému postižení. Vnitřní dveře nesmí 
obsahovat práh. Všude musí být možnost otočit se s vozíkem – kružnice o průměru 
1500 mm. Podrobnosti viz seminární práce. 

 
 
 
 
 



 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby  
 

Bezpečnost při užívání bude zajištěna majitelem stavby. Stavba je navržena a bude 
provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům (podrobněji vyhláška č. 
591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích), tzn. vhodné řešení zábradlí (např. u schodišť), vhodná volba materiálů (např. na 
podlahové konstrukce) apod.  

 
B. 2. 6 Základní charakteristika objektů  
 
a) stavební řešení  
 

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící stavba se dvěma nadzemními 
podlažími. Půdorys zděné konstrukce RD jsou dva spojené obdélníky. Objekt je 
zastřešen vazníky s prolisovanými trny a plechovou střešní krytinou. Objekt nebude 
podsklepen. Příjezd k objektu bude řešen pomocí vybudované zpevněné plochy 
z betonové dlažby. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
 

Založení objektu je řešeno na soustavě základových pasů z prostého betonu. 
Základy se budou provádět podle výkresu základů.  

Obvodové konstrukce budou z keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm na zdící 
lepidlo Porotherm doplněné o 150mm pěnového polystyrenu. Vnitřní nosné stěny budou z 
keramických tvárnic Porotherm tl. 240 mm a příčky budou zděné z příčkovek Porotherm 
(keramické tvárnice) tl. 115 mm na lepidlo Porotherm.  

Stropní konstrukce bude řešena skládaný keramický strop z nosníků a vložek 
následně zalitý betonovou mazaninou. Tloušťka hotového stropu 250 mm (viz Výkresová 
dokumentace).  
V RD bude nosnou konstrukcí střechy konstrukce vazníkové soustavy, dimenze 
jednotlivých vazníků budou určeny na základě statického výpočtu dodavatele. Krytinu 
střechy tvoří poplastovaný plech Lindab (skladba střešního pláště viz Výpis skladeb).   

V posledním patře obou bytových jednotek bude po celé ploše podlaží proveden 
SDK podhled systému Knauf. Podhled bude tvořen opláštěním SDK deskami tl. 12,5 mm a 
bude připevněn na vazníky. 

Veškeré klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu (žlaby apod.). 
Vnější povrch fasády domu bude tvořen akrylátovou omítkou a doplněn keramickým 
obkladem (imitace cihel).         
  Na vnitřních površích bude provedena štuková omítka. Konečnou 
povrchovou úpravou bude barva Primalex.  

Izolace proti zemní vlhkosti je prováděna pod celým objektem. V tomto případě, 
kde objekt není podsklepen, bude provedena vodorovná izolace, která je řešena vrstvou 
asfaltových pasů – SBS modifikovaný asfalt např. ELASTEK 40 Special Mineral.   
 



 

Výplně okenních otvorů budou Eurookna otvíravá a sklápěcí. Vnitřní dveře budou 
laminátové. Zárubně uvnitř objektu budou obložkové. Venkovní dveře jsou navrženy 
jednokřídlové, částečně prosklené.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
 

Objekt je založen na základových pasech, obvodové zdivo včetně překladů nad 
otvory je tvořeno ze zdícího systému Porotherm. Nosnou konstrukci střechy bude tvořit 
konstrukce pultových vazníků. Při návrhu bylo vycházeno z návrhových hodnot 
jednotlivých použitých materiálů. Statika krovu bude součástí dodávky krovu. Součástí 
projektu pro realizaci bude statický posudek stavebních konstrukcí.  
 
B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení  
 
a) technické řešení  
 

Objekt bude vytápěn pomocí kondenzačního kotle (zdroj) se zásobníkem TV.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
 

Kondenzační kotel s vestavěným nerezovým zásobníkem TV (např. Protherm Tiger 
Condens KKZ 42).  
 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení  
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
 

Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena 
ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou k evakuaci z 
objektu. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, a tudíž je umožněn zásah hasičů. 
Podrobněji viz samostatné požárně bezpečnostní řešení stavby (objekt je rozdělen na dva 
požární úseky).  
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
 

Požární riziko je odvozeno z normy bez výpočtu. Celý objekt je jeden samostatný 
pořární úsek se stupněm požárního bezpečnosti II.  
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
 

Stavební konstrukce jsou zhodnoceny jako nehořlavé, není zde nutnost zvýšení 
odolnosti stavebních konstrukcí.  
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
 

Evakuace osob je možná přes chodbu a je v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb.  



 

 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
 

Nejblíže stojící stavba je od řešeného objektu vzdálená přibližně 10 m, tudíž leží v 
bezpečné vzdálenosti.  
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  
 

V případě požáru je možné se napojit na přípojku k obecnímu vodovodnímu řádu, 
který se nachází na p. č. 3569/372. Dále je stavba vybavena přenosným hasicím přístrojem, 
který je možné použít. 22  
 
B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 
Konstrukce jsou navrženy v souladu s platnou legislativou ČSN 73 0540-2 a 

jsou navržené tak, aby splňovali doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Na 
základě posudku byl objekt zařazen do klasifikační třídy B – úsporná budova. Viz 
„Stavební fyzika“. 
 
 
b) energetická náročnost stavby 
 

Součástí práce je energetický štítek budovy. Viz samostatná příloha bakalářské 
práce. Průkaz energetické náročnosti stavby není součástí bakalářské práce. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Nevyskytuje se. 
 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby 
 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeně otevíravými okny bez užitání VZT a 
klimatizační jednotky. Přímo nevětratelné prostory budou větrány pomocí mřížek ve 
fasádě objektu. V kuchyni bude instalována digestoř s odtahem skrz stěnu.  
 Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem, napojeným na externí zásobník teplé 
vody.           
 Přirozené denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 
plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle 
výběru stavebníka a projektu elektroinstalace.      
  V navrhovaném objektu nebude umístěn žádný zdroj hluku ani vibrací, 
který by ohrožoval uživatele na zdraví.       
 Zásobování vodou bude řešeno zhotovením přípojky na vodovodní řad vedoucí 
krajem pozemku.  

Splašky budou odváděny zhotovenou přípojkou do oddílné kanalizace. Dešťové 
vody z lapačů střešních splavení, z odvodňovacích žlabů a z drenáže budou vsakovány 
na pozemku investora.       



 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Protiradonová ochrana odpovídá nízkému riziku. Tudíž jako opatření vyhovuje 
obyčejný asfaltový pás. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 

V blízkosti stavby se nenacházejí umělé zdroje energie, kvůli kterým by 
byla vyžadována ochrana před bludnými proudy. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Území není seizmicky aktivní ani poddolované. V objektu nebude umístěno 
zařízení, které by vyvozovalo takové účinky. 
 
d) ochrana před hlukem 
 

Obvodový plášť včetně střechy a výplně otvorů je navržen, aby bylo vnitřní 
prostředí chráněno před hlukem zvenčí. Vnitřní konstrukce ohraničující obytné 
místnosti splňují požadavky na akustiku. Všechny podlahy v obytné části jsou navrženy 
jako těžké plovoucí oddělené od přilehlých konstrukcí páskem kročejové izolace. 
Prokázání naplnění požadavků na akustiku je řešeno v příloze „Stavební fyzika“.  
 
e) protipovodňová opatření 
 

Stavba není navržena v záplavovém území, proto na ni nejsou kladeny žádné 
speciální požadavky ani není nutné zřizovat speciální protipovodňová opatření. 

 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty)  
 

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, a tudíž je umožněn zásah hasičů 
(min. šířka komunikace pro příjezd požární techniky 3,5 m je splněna).  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  
  

Technická zařízení stavby jsou na dostatečnou dobu chráněna proti požáru. 
Technologická zařízení stavby se nevyskytují.  
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  
 

Není řešeno (není předmětem bakalářské práce).  
 
 
 



 

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

Není řešeno (není předmětem bakalářské práce).  
Podrobněji řešeno viz zpráva Požárně bezpečnostního řešení stavby.  

 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  

 
Voda je napojena na vodovodní řád HDPE hadicí pod místní komunikací p. č. 

425/120, napojení přes vodoměrnou šachtu umístěnou na pozemku stavebníka.  
Kanalizační přípojka (splašková, dešťová, materiál PVC – KG) je vedena kolmo k 
přiléhající komunikaci (p. č. 425/120), napojení splaškové kanalizace je přes revizní 
šachtu umístěnou na pozemku stavebníka, napojení dešťové kanalizace je do 
kanalizační stoky.  Elektroinstalace je na veřejnou sít' napojena zemní přípojkou pod 
komunikací.  Plyn je napojen na plynovodní řád HDPE hadicí pod místní komunikací p. 
č. 425/120.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 

Připojení elektroinstalace – v objektu je instalováno 230 a 380 V. Připojovací 
rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem bakalářské práce.  

 
B. 4 Dopravní řešení  
 
a) popis dopravního řešení  
 

V rámci řešení budou upraveny pochozí plochy v souladu s vyhláškou č. 
146/2008 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb. Projekt bude zpracován dle projektové dokumentace v 
souladu s platnými vyhláškami a normami.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 
Napojení na silniční síť bude vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou 

obcí par. č. 425/120. Napojení bude realizováno z jižní části pozemku, kde bude příjezd 
ze zpevněné cesty na přilehlou komunikaci.  
 
c) doprava v klidu  
 

Doprava v klidu bude řešena parkovacími místy na pozemku stavebníka. 
Napojení na silniční síť bude vjezdem na stávající komunikaci vybudovanou obcí.  
 
d) pěší a cyklistické stezky  
 

Nevyskytují se. 



 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
a) terénní úpravy  
 

Nejsou řešeny žádné významné terénní úpravy.  
 
b) použité vegetační prvky  
 

Nejsou navrženy.  
 
c) biotechnická opatření  
 

Není řešeno.  

 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí v okolí.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin ě  
 

Stavba nemá negativní vliv na okolní přírodu či krajinu, na pozemku se 
nenachází žádné památkové chráněné stromy či dřeviny apod.  
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  
 

V dosahu stavby se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti 
pod ochranou Natura 2000, stavba nebude mít na soustavu chráněných území Natura 
2000 vliv.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  
 

U tohoto typu stavby se nepožaduje.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů  
 

Nevyskytují se.  

 
B. 7 Ochrana obyvatelstva  
 
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
 

Stavba nevyžaduje posouzení z hlediska vlivu na ochranu obyvatelstva.  



 

 
B. 8 Zásady organizace výstavby  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  
 

Potřeby hmot jsou uvedeny v technologickém předpisu a zajistí je firma 
provádějící stavbu.  
 
b) odvodnění staveniště  
 

Odvodnění staveniště bude v případě nutnosti řešeno pomocí čerpadla s 
plovákem.  
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
 

Na staveništi budou zřízeny dočasné přípojky pro jeho obsluhu, doprava bude 
zajištěna z přilehlé komunikace p. č. 425/120.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
 

Provádění stavby nebude mít přímý vliv na okolní stavby a pozemky, kromě 
využití pozemku místní komunikace p. č. 425/120.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin  
 

Nevyskytují se.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  
 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. V 
případě nutnosti budou uskutečněny dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, 
zejména během napojování přípojek. Tyto dočasné zábory však budou co nejmenšího 
rozsahu a po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace  
 

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. Č. 383/2001 Sb. A předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorii 
podle §5-6 zajistit přednostní využiti odpadů v souladu s §11. 
 

 
 
 



 

Jedná se převážně o tyto odpady: 
 

Číslo Název Způsob likvidace 
17 01 01 Beton Skladka 
17 02 01 Dřevo Skladka 
17 02 02  Sklo  K recyklaci 
17 02 03  Plasty K recyklaci 
17 03 02  Asfaltové směsi K recyklaci 
17 04 05  Železo a ocel Sběrna kovů 
17 04 02 Hliník  Sběrna kovů 
17 04 07  Směsné kovy  Sběrna kovů 
17 05 04  Zemina a kamení Skladka 
17 06 04  Izolační materiály Skladka 
17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry Skladka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady Skladka 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby.  
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
 

Budou použity výhradně stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby 
nemohlo dojít k úniku škodlivých látek do půdy, popř. do podzemních vod. Odpady je 
možno likvidovat pouze v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Doklady 
o předání odpadů do těchto provozoven musí být uschovány (např. stavebníkem) pro 
případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší (např. 
pálením spalitelného odpadu).  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů  
 
  Z důvodu menšího rozsahu prací není potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Při stavebních pracích budou dodrženy bezpečností předpisy BOZP, 
tedy zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
 

Nevyskytuje se.  
 
 
 



 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
 

Všechny zásady budou dodrženy, auta využívaná při stavbě budou opatřena 
čistícím podvozkem s odlučovačem látek.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  
 

Nevyskytují se.  
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
 

Předpokládané zahájení stavby: 07/2016  
   Předpokládané ukončení stavby: 07/2018 
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D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
D. 1. 1. a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu se dvěma bytovými 
jednotkami s kapacitou pro 6 lidí. Dům má dvě nadzemní podlaží. První bytová 
jednotka je řešena jako bezbariérová. 

 
zastavěná plocha:   170,8 m2 

obestavěný prostor:   896,7 m3 

užitná plocha:    205,2 m2 

počet funkčních jednotek:  2 
počet uživatelů:   4 + 2 děti 

 

 

D. 1. 1. a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je navržen dle požadavků investora. Půdorys tvoří dva obdélníky 
navzájem spojené. První bytová jednotka je jednopodlažní a druhá dvoupodlažní. 
Objekt je zastřešen pultovou vazníkovou střechou. Fasáda je v kombinaci bílé a světle 
šedohnědé barvy s doplněním tmavě červeného soklu. Před vchodem do objektu je kryté 
závětří. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby co nejlépe splňovalo potřeby investora. 
Popis podrobného řešení viz další bod. První bytová jednotka bude řešena bezbariérově 
z důvodu postižení jednoho z prarodičů. 

 
D. 1. 1. a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Rodinný dům je nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími.  
Do první bytové jednotky se vstupuje přes zádveří. Zádveří je navrženo tak, aby 

vyhovovalo osobě pohybující se na invalidním vozíčku. Na zádveří navazuje chodba, ze 
které se dostaneme do koupelny, kuchyně s obývacím pokojem, ložnice a technické 
místnosti. Kuchyň s obývacím pokojem jsou vzájemně propojeny a nacházejí se na jižní 
straně domu.  

Do druhé bytové jednotky vstupujeme přes zádveří. Na zádveří navazuje 
chodba, která je hlavním komunikačním prostorem domu. Dostaneme se z ní do 
komory, obývacího pokoje, kuchyně s jídelním koutem, na WC a na schodiště do 2NP. 
Obývací pokoj s jídelnou se nachází v jihozápadní části budovy. Jídelna je vzájemně 
propojena s kuchyní. Druhé nadzemní podlaží slouží jako klidová zóna. Nacházejí se 
zde dva dětské pokoje, koupelna, ložnice a úklidová místnost. 

Realizace stavby je řešena dodavatelsky. Po vytyčení stavby začnou výkopové 
práce a následná výstavba rodinného domu. 

 
 



 

D. 1. 1. a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby  
 
a) příprava území  
 

Na daném pozemku investora bude v rámci přípravy území zřízeno zařízení 
staveniště. Na pozemku budou zřízeny nové přípojky vody, elektřiny, plynu a oddílné 
kanalizace.  
 
b) výkopy  
 

Před hloubením vlastních výkopů bude sejmuta ornice v mocnosti 300 mm. 
Ornice bude skladována na pozemku stavebníka pro pozdější využití při terénních 
úpravách. 

Výkopové práce budou prováděny strojně, začištění bude provedeno ručně. 
Vytěžená zemina bude použita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude vyvezena na 
skládku. Realizace stavby bude provedena odbornou stavební firmou. V celém průběhu 
stavby bude zajišťováno dodržování všech bezpečnostních předpisů, platných vyhlášek 
a nařízení včetně vyhlášek obce.  
 
c) základové konstrukce  
 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Konstrukce 
základových pasů bude šířky 500 mm. Základová spára bude provedena v nezámrzné 
hloubce -1,25 m pod úrovní přilehlého terénu. Před zalitím pasů musí být vyvedeny sítě 
domovní technické infrastruktury, provedeny prostupy v konstrukcích základů dle 
projektové dokumentace. Podkladní betonová vrstva o tloušťce 150 mm bude 
vybetonována zároveň s betonáží základových pasů (třída betonu C20/25).  
 
d) svislé konstrukce  
 

Objekt RD bude navržen ze zdícího systému Porotherm. Obvodové konstrukce 
budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi o tl. 300 mm, vnitřní nosné 
stěnové konstrukce budou z tvárnic Porotherm 24 Profi o tl. 240 mm a příčky opět z 
tvárnic Porotherm 11,5 AKU o tl. 115 mm. Veškeré keramické zdivo bude vyzděno na 
lepidlu Porotherm o pevnosti 10MPa. 

Veškeré zděné konstrukce budou vždy prováděny v souladu s technologickými 
předpisy výrobce zdících systémů Porotherm. Současně budou pro zdění používány 
veškeré doplňkové tvarovky.  
 
e) vodorovné konstrukce  
 

Vodorovná konstrukce stropu je navržena jako skládaný strop z POT nosníků a 
cihelných stropních vložek MIAKO. Vyskládaný strop bude pote zalit betonovou 
zálivkou o tl. 60mm. Tloušťka hotového stropu bude 250 mm. Celková. Překlady nad 
otvory budou tvořeny z řady systému Porotherm. Především překlad Porotherm 7. 



 

Železobetonové věnce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy armovací 
výztuží. Věnce budou vždy tepelně izolovány tak, aby nedocházelo k tepelným mostům 
v konstrukcích.  

 
f) vertikální komunikace  
 

V rámci RD bude schodiště řešeno jako dvouramenné deskové železobetonové 
schodiště s dřevěnými nášlapnými stupni a s kovovým zábradlím základní výšky 1,0 m. 
 
g) zpevněné plochy  
 

Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkových betonových dlažeb v prostoru 
před vstupem do objektu (přístupová cesta) a dále v místě parkovacích stání.  
 
h) konstrukce zastřešení  
 

Střecha nad první i druhou bytovou jednotkou je navržena jako pultová 
z vazníků spojovaných prolisovanými desky s trny. Sklon střechy je 7°. Výpočet 
vazníků není předmětem bakalářské práce. Jako střešní povlaková krytina bude použita 
plechová střešní krytina z poplastovaného plechu Lindab. Odvod dešťové vody bude 
zajištěn podokapním pozinkovaným žlabem a svodem napojeným na odpadní potrubí. 
 
i) omítky  
 

Na fasádě bude použita jako vrchní vrstva akrylátová zatíraná omítka CEMIX 
AZC tl. 15 mm, barva bílá a hnědošedá. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé 
vápenocementové CEMIX tl. 15 mm. Tloušťka omítek je stanovena výrobcem. Před 
nanášením omítek podklad nutno penetrovat. 
 
j) izolace proti vodě  
 

Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti bude sloužit i jako případná ochrana 
proti radonovému riziku (radonový index byl vyhodnocen jako nízký) – asfaltové pásy 
ELASTEK 40 Mineral (SBS modifikovaný asfalt, nosná vložka – skleněná tkanina a 
polyesterová rohož). Hydroizolace je vytažena po vnější obvodové zdi do výšky 300 
mm nad upravený terén. 
 
k) izolace tepelné a akustické  
 

Zateplení střešního prostoru je provedeno izolací ve formě rohoží z minerálních 
vláken. Tloušťka tepelné izolace mimo vazník je 150 mm. 

Obvodové konstrukce jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z 
extrudovaného polystyrenu ISOVER EPS GREYWALL tl. 150 mm. Do cca 300 mm 
nad upravený terén bude zateplení provedeno z extrudovaného polystyrenu tl. 150 mm. 

Podlaha nad 1NP je zateplena polystyrenem ISOVER EPS GREY 100 tl. 150 
mm. 

Tepelně technické posouzení je v příloze „Stavební fyzika“. 
 



 

l) výplně otvorů  
 

V objektu jsou navržená dřevěná Eurookna s izolačním trojsklem, UW = 0,72 
W/m2K. Osazená okna budou lícovat s vnější hranou obvodového zdiva. Rám bude 
částečně překryt kontaktním zateplovacím systémem pro eliminaci tepelných mostů. 

Hlavní dveře jsou dřevěné jednokřídlové z masivu. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
osazené do dřevěné obložkové zárubně.  

Podrobněji viz Výpis prvků.  
 
m) obklady, dlažby a úpravy povrchů  
 

V kuchyni, koupelně, technické místnosti a na WC bude na zdech keramický 
obklad RAKO.  

Výška a umístění obkladu viz projektová dokumentace. 
 
n) podlahy  
 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Roznášecí vrstva je z betonové 
mazaniny tl. min. 50 mm. Podlahy na terénu budou zateplovány deskami ISOVER EPS 
GREY 100 tl. 150 mm. U podlah v podkroví jsou jako kročejová izolace použity desky 
HOBREX o tl. 40 mm. Na tepelnou a kročejovou izolaci bude jako separační vrstva 
položen samolepící asfaltový pás ELASTEK 40 MINERAL. 

V zádveřích, technické místnosti, koupelně, na WC a v komoře je jako nášlapná 
vrstva navržena keramická dlažba. V obytných místnostech bude položena laminátová 
podlaha. Styk různých podlahových nášlapných vrstev bude řešen dřevěnou krycí lištou.  

Konstrukce podlahy bude od stěn oddělená podlahovým páskem z minerální 
vaty, aby bylo zamezeno šíření kročejového hluku. 

Konkrétní skladby řešeny v příloze „Výpis skladeb“ 
 
o) podhledy  
 

V posledním nadzemním podlaží bytových jednotek budou provedeny SDK 
podhledy systému KNAUF. Podhled bude tvořen opláštěním SDK deskami RIGIPS tl. 
12,5 mm a bude připevněn na vazníky. Z horní strany bude na rošt umístěna akustická 
izolace z minerální vlny ISOVER ORSIK tl. 40 mm. 
 
p) nátěry  
 

Tesařské prvky konstrukce krovu budou opatřeny ochranným nátěrem, který 
zabraňuje napadení těchto částí biotickými činiteli (hmyzem, plísněmi a jinými 
mikroorganismy). V exteriéru budou tesařské konstrukce opatřeny vhodným 
systémovým nátěrovým souvrstvím do venkovního prostředí s požadovanou odolností 
proti působení atmosférických vlivů.  
 
q) malby  
   

Všechny vnitřní omítky budou vymalovány silikátovým nátěrem CEMIX.  
 



 

r) tesařské práce  
 

Tesařské práce budou prováděny při zhotovování vazníků. Dále pak budou 
využity při zhotovování bednění monolitického schodiště a bednění věnců. 
 
s) zámečnické práce  
 

Zámečnické výrobky budou vyrobeny z nerezové oceli. Jedná se hlavně o 
zábradlí u vstupní rampy do objektu a u vnitřního schodiště.  
 
t) truhlá řské práce  
 

Veškeré vnitřní prahy v objektu budou dřevěné (masiv jasan), dále budou jako 
dřevěné řešeny i vnitřní obložkové zárubně (masiv jasan), všechna madla u ocelových 
zábradlí a nášlapné vrstvy schodišťových stupňů a podest (masiv dub). Dřevěné prvky 
budou vhodně upraveny (hoblování, frézování) a budou opatřeny povrchovou úpravou 
(například matný lak apod.).  

Podrobněji viz Výpis prvků.  
 
u) klempířské práce  

 
Klempířské prvky budou vyhotoveny z pozinkovaného plechu, patří sem 

například oplechování parapetů tělesa, systém odvodu dešťových vod apod. 
 

v) vytápění 
 

Objekt bude vytápěn kondenzačním kotlem Protherm Tiger Condens KKZ 42 s 
vestavěným nerezovým zásobníkem TV.  

Vytápění je řešeno deskovými radiátory.  
 
w) větrání 
 

Větrání objektu bude zajištěno přirozeně otevíravými okny bez užití VZT a 
klimatizační jednotky. Přímo nevětraný prostor WC, úklidové místnosti a komory bude 
řešen větrací mřížkou ve fasádě objektu. V kuchyních bude instalovaná digestoř s 
odtahem skrz stěnu. 

 
 
D. 1. 1. a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpečí úrazu nebo poškození např. uklouznutím, pádem, 
popálením, vloupáním, nebo zásahem elektrickým proudem. Veškerá zařízení budou po 
montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel bude řádně seznámen s funkcí, 
provozem a údržbou. Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
na pohodu vnitřního prostředí z hlediska tepelné techniky, akustiky a přirozeného 
osvětlení. 



 

D. 1. 1. a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace – popiš řešení, zásady hospodaření s energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Posouzení objektu na základě požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb., O 
technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 je podrobně řešeno v 
přílohách „Stavební fyzika“ a „Výpočty tepelné techniky a akustiky“. Obvodové pláště, 
výplně otvorů a konstrukce mezi obytnými místnostmi jsou vyhovující z hlediska 
akustiky, viz přílohy uvedené výše. V obytných místnostech je dodržen požadavek na 
přirozené osvětlení okny. 
 
D. 1. 1. a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

 
Řešeno v příloze „Technická zpráva požární ochrany“. 

 
D. 1. 1. a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a 
požadované jakosti provedení 
 

Všechny použité materiály jsou certifikované. Respektují požadavky projektové 
dokumentace. 
 
D. 1. 1. a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na provádění navržených konstrukcí. 
 

D. 1. 1. a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele. 
 

Projekt rodinného domu vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro 
provedení stavby. 
 
D. 1. 1. a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  
a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami  
 
Ztracené bednění:  vyztužování 
Hydroizolace, protiradonová izolace:  těsnost spojů 
Stěnové konstrukce:  vazby zdiva, spojovacích hmoty 
Stropní konstrukce:  uložení nosníků a výztuže věnců 
Vazníky:  uložení vazníků 
 
Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 



 

D. 1. 1. a.12 Výpis použitých norem 
 
 

• ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

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

• ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

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

• ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování 

  spotřebičů paliv 

• ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov 

• ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

  akustických vlastností stavebních výrobků 

• ČSN EN 12354 – Stavební akustika 

• ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Závěr 
 

Výstupem mé bakalářské práce je projektová dokumentace doplněná o 
architektonickou studii, požárně bezpečnostní řešení a tepelně technické posouzení 
rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami. Při zpracování jsem se řídil platnými 
normami, právními předpisy a podklady od výrobců. Rodinný dům splňuje obecné 
požadavky na výstavbu, vyhovuje z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky a 
akustiky. Součástí práce je seminární práce, ve které jsem se zabýval bezbariérovým 
řešení staveb. Vypracováním této práce jsem nabyl mnoho užitečných zkušeností. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Seznam použitých zdrojů 
 
 
Normy: 
 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

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

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

  paliv 

ČSN 73 0540 – Teplená ochrana budov 

ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

  vlastností stavebních výrobků 

ČSN EN 12354 – Stavební akustika 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 

 
Právní předpisy: 
 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. In: 81/2009. 2009.   
 
 
Odborná literatura: 
 
 
-   Ing. POLÁČKOVÁ,   Kateřina.  Bydlení  bez  bariér.  Brno: Liga vozíčkářů, 2011. ISBN  

- Ing. KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005. ISBN  

- Ing. MACEKOVÁ, CSC., Věra. Pozemní stavitelství II. - Zakládání staveb, hydroizolace 

spodní stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN  



 

Webové stránky: 
 
www.tzb-info.cz 

www.isover.cz 

www.dektrade.cz 

www.cemix.cz 

www.knauf.cz 

www.mitek.cz 

www.wienerberger.cz 

www.lindabstrechy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů  

 
RD – rodinný dům 

ŽB – železobeton 

p.č. – parcelní číslo 

HI – hydroizolace 

TI – tepelná izolace 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

PE – polyetylen 

R.Š. – rozvinutá šířka 

NP – nadzemní podlaží 

tl. – tloušťka 

dl. – délka 

P.Ú. – požární úsek 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

Bpv. – Balt po vyrovnání 

k.ú. – katastrální úřad 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 
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