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Abstrakt 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh dvoupodlaţního nepodsklepeného rodinného 

domu se stomatologickou ordinací. Objekt se nachází v klidné části obce Dolní Lutyně  
s dobrou dostupností do okolních měst. Obytná část rodinného domu je navržena pro 
pobyt 4 osob. Přístup k objektu a do ordinace je bezbariérový. Před vstupem
do ordinace je k dispozici 5 parkovacích míst, z nichž jedno je určeno pro osoby          
se sníženou schopností pohybu a orientace. Objekt je založen na základových pasech, 
které jsou pro dodržení nezámrzné hloubky vytaženy do potřebné úrovně tvarovkami 
ztraceného bednění. Obvodové stěny jsou z vápenopískových cihel tl. 200 mm               
s kontaktním zateplovacím systémem tl. 200 mm. Konstrukce stropu je řešena stropními 
panely Spiroll tl. 250 mm. Střecha je sedlová a její konstrukce je z dřevěných 
příhradových vazníků. Součástí projektu je seminární práce zaměřená na zhodnocení

konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky. 

Klíčová slova 

rodinný dům s provozovnou, stomatologická ordinace, pasy z prostého betonu, tvarovky 
ztraceného bednění, strop Spiroll, dřevěný příhradový vazník, vápenopískové bloky,
dvoupodlaţní nepodsklepený, tepelná technika a akustika, bezbariérový přístup

Abstract 

The subject of my thesis work is design of two storey basementless family house with 
dental surgery. The building is located in the quiet part of Lower Lutyne with good 
access to the surrounding towns. The residential part of the house is designed to stay 
four people. Access to the building and into the clinic is wheelchair accessible. Before 
entering the clinic there are 5 parking spaces, one of which is intended for people with 
reduced mobility. The building is based on the footings, which first part is from plain 
concrete and second is made from porous concrete blocks inserted into the frost resistant 
depts. External walls are made of sand-lime bricks 200 mm wide and with contact 
insulation system 200 mm wide. Ceiling structure is solved ceiling panels Spiroll 250 
mm wide. The gabled roof is made of wood trusses. The project includes a seminary 
work focused on the evaluation of the structures in terms of thermal technology and 
acoustics.

Keywords 

Family house with an establishment, Dental Surgery,footings from plain concrete, 
porous concrete blocks, ceiling Spiroll wooden lattice truss, sand-lime blocks,         
two-storey basementless, thermal technology and acoustics, wheelchair access
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Úvod 

Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu se stomatologickou 

ordinací na okraji obce Dolní Lutyně. Stavba bude realizována na parcele č. 2100        

na ulici Na Olmovci.

Objekt je řešen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepená stavba.  

K objektu náleží 5 parkovacích míst, z nichž jedno je řešené pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Stomatologická ordinace se nachází v levé části 1NP. 

Pravou část 1NP tvoří garáž s dílnou. V 2NP se nachází bytová jednotka pro 4 osoby. 

Konstrukční systém je zděný z vápenopískových bloků Vapis, zateplený 

kontaktním zateplovacím systémem, založený na betonových pasech. Střecha je 

sedlová, konstrukce střechy je tvořena z dřevěných příhradových vazníků. Jako stropní 

konstrukce byly použity ŽB předpjaté stropní panely Spiroll, schodiště je řešeno jako 

monolitické. Pozemek, na kterém stavba stojí je poměrně rozlehlý a mírně svažitý. 

Dům s ordinací zubního lékaře jsem zvolil z důvodu nedostatku zubních lékařů  

v Dolní Lutyni a blízkém okolí. Umístění této stavby je v dobré dostupnosti okolních 

měst chůzí i městskou hromadnou dopravou. Konstrukční systém a architektonické 

členění vychází z předpokladu a návrhu, že stavba je energeticky co nejméně náročná  

za přijatelnou cenu. Cílem také byla rychlost výstavby.

Práce obsahuje projektovou dokumentaci stavby ve stupni provedení stavby. 

Součástí je seminární práce zaměřená na zhodnocení konstrukcí z hlediska tepelné 

techniky a akustiky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 

Místo stavby:  

Rodinný dům se stomatologickou ordinací
Dolní Lutyně

katastrální území Dolní Lutyně

číslo parcely 2100

Předmět projektové dokumentace:    novostavba rodinného domu určená k bydlení 

a podnikání včetně parkovacích stání a oplocení

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Tomáš Ryšavý, Na Olmovci 312, Dolní Lutyně, 73553

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Tomáš Ryšavý, Na Olmovci 312, Dolní Lutyně, 73553

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 vypracovaná studie objektu

 snímek z katastrální mapy

 platná územně plánovací dokumentace

 příslušná vyjádření dotčených orgánů

 stavební zákon č. 183/2006 Sb.

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území

Stavba bude prováděna na parcele č. 2100 k.ú. Dolní Lutyně. V okolním 

sousedství podél příjezdové komunikace jsou rodinné domy v rozptýlené zástavbě. 

Předmětný pozemek je z jižní strany lemován obecní komunikací, ze které bude zřízen 

sjezd k domu i parkovacím stáním. Sousedními parcelami jsou č. 1770, 2099, 2103, 

2095/1 a 2088/1. Pozemek je v osobním vlastnictví investora.
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Pozemky dotčené touto stavbou se nenacházejí v plošně památkově chráněném 

území. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Výstavba rodinného domu si 

vyžádá kácení drobné zeleně.

c) Údaje o odtokových poměrech

Ke stékání vody na místní komunikaci vzhledem ke spádu příjezdu nebude 

docházet. Před parkovacím stáním i před okapovým hodníkem bude proveden 

odvodňovací žlab. Dešťové vody ze střech a z příjezdu budou svedeny do vsakovací 

jímky o objemu 8 m3,. Splaškové vody budou svedeny do místní kanalizace.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 

Území je plně v souladu s územně plánovací dokumentací 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací:  

Stavba bude realizována na pozemku, na kterém je z hlediska územního plánu 

počítáno s výstavbou rodinných domků. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Poţadavky na vyuţití území jsou v souladu s územním plánem. Všechny obecné 

poţadavky a odstupové vzdálenosti jsou dodrženy.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Požární ochrana – podrobnější řešení viz. poţární zpráva 

Ochrana životního prostředí – všechny práce spojené s výstavbou budou 

v souladu s ochranou ţivotního prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby, 

budou tříděny a odvezeny na příslušnou skládku. 

Ochrana ovzduší – Objekt ani pozemek nebude znečišťovat ovzduší 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje ţádné výjimky ani úlevová řešení

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Na stavbu nejsou vázány ţádné související ani podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Při výstavbě budou dotčeny tyto pozemky – 2100, 1770, 2103, 2095/1 a 2088/1.

Stavba nebude dotčená ţádná. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu se stomatologickou ordinací. V levé 

části 1NP se nachází ordinace, v pravé pak garáž s dílnou a technická místnost. 2NP je

řešeno jako obytné pro 4 osoby.

b) Účel užívání stavby

Stavba je určená k trvalému bydlení a menšímu podnikání v podobě 

stomatologické ordinace

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba bude mít charakter trvalé stavby.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Na stavbu se zádné ochrany podle jiných právních předpisů nevztahují.

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Předmětná stavba je z části stavbou určenou pro využívání širokou veřejností, 

proto vyžaduje zajištění zabezpečení bezbariérového řešenípro stomatologickou 

ordinaci podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Sklon rampy k objektu je 6,1% a vstupní 

dveře mají výškový rozdíl 20 mm.
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Všechny požadavky na výstavbu byly prodiskutovány s dotčenými orgány. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nepotřebuje žádné výjimky ani úlevová řešení 

h) Navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha: 150,66 m
2
 

Obestavěný prostor: 1073,83 m
3
 

Užitná plocha: 269,76 m
2

Plocha pozemku: 2020 m
2

Zpevněné plochy: 179,29 m
2

Počet obyvatel: 4+2 

i) Základní bilance stavby

 Odhad množství splaškových vod a bilance potřeby vody

Obytná část

Qrok = (35 + 1) m
3
 * 4 osoby = 144 m

3
/rok

Stomatologická ordinace (cca 15  vyšetřovaných osob denně) 

Qrok = 20 m
3
 * 2 osoby + 2 m

3
 * 15 osob = 70 m

3
/rok

Denní průměrná potřeba vody a odtok splaškových vod je 214 m
3
/rok.

 Odhad množství dešťových vod

Vzhledem k dané lokalitě, intenzitě deště,  velikosti zpevněných

ploch a velikosti střechy je odhad množství vody Qrok = 4,7 l/s.

 Hospodaření s energií

Třída energetické náročnosti budovy B – úsporná

 Produkované druhy odpadů

Investor vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých

druhů odpadů. Komunální odpad bude likvidován v souladu s místní

vyhláškou o likvidaci odpadů, tříděný odpad bude odvážen do

kontejneru určených k ukládání tříděného odpadu.
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 Elektro přípojka

Objekt bude napojen na vedení NN distributora ČEZ Distribuce a.s.,

který bude zhotovitelem samostatné dokumentace a zajistí realizaci

přípojky. Délka přípojky je 22,86 m.

 Přípojka zemního plynu

Objekt bude napojen na středotlaké plynovodní potrubí distributora

RWE Distribuční služby, s.r.o. Délka přípojky je 20,9 m.

 Produkované druhy emisí

Stavba bude produkovat spaliny z kotle na plynná paliva, výpary z

kuchyňské digestoře a odvětrání hygienických místností.

j) Základní předpoklady výstavby

Zahájení stavby: 9/2016 

Začátek výkopových prací: 9/2016 

Betonování základů: 9/2016 

Hrubá stavba: 3-6/2017 

Zastřešení: 6/2017 

Zednické práce, ZTI 7-8/2017 

Dokončovací práce 9-10/2017 

Terénní úpravy 11/2017 

Ukončení stavby: 11/2017 

k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady na výstavbu 3 400 000 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

SO 01 - Hlavní stavba 

Jedná se o novostavbu rodinného domu se stomatologickou ordinací trvalého 
charakteru o jedné bytové jednotce a jednou stomatologickou ordinací. 



15

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek s parcelním číslem 2100 se nachází na okraji obce Dolní Lutyně 

v Moravskoslezském kraji v k.ú. Dolní Lutyně. Je veden jako nezasíťovaná stavební 

parcela určená podle platného územního plánu k zástavbě. Pozemek je mírně svažitý 

s převýšením cca 4 m. Parcela je zatravněná a do výstavby byla používána jako 

zahrada. Napojení na místní komunikaci Na Olmovci je z jižní strany. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Na pozemku byl proveden radonový průzkum s tímto závěrem: hodnocený stavební 

pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu, a proto opatření nejsou nutná. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na území nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma inženýrských sítí. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 

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

odtokové poměry v území 

Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace a demolice se netýkají daného území. Bude nutno odstranit pět 

nízkých dřevin. Ostatní dřevní porost bude zachován. 

g) požadavky  na  maximální  záběry  zemědělského  půdního  fondu  nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Na tomto území se žádný požadavek na záběry zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k funkci plnění lesa nevyskytuje. 
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h) územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající

technickou a dopravní infrastrukturu) 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu tj. komunikaci parc. č. 1770 bude 

pomoci nově vybudovaného příjezdu. Napojení na vodovodní řád nově navrženou 

vodovodní přípojkou. Splaškové vody budou svedeny do kanalizace. Dešťové vody budou 

napojeny do vsakovací jímky. Objekt bude napojen na vedení NN distributora ČEZ 

Distribuce a.s. Objekt bude napojen na středotlaké plynovodní potrubí distributora RWE 

Distribuční služby, s.r.o. 

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

Stavba není nijak časově vázána na žádné související investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu rodinného domu se stomatologickou ordinací trvalého 

charakteru o jedné bytové jednotce. Zubní ordinace i bytová jednotka mají svůj vlastní 

vstup. Byt má druhý vstup na zadní část pozemku přes dílnu s garáží. 

Kapacita obytného prostoru: 4 osoby 

Kapacita stomatologické ordinace: 2 osoby 

Podlahová plocha obytné části: 210,14 m
2

Podlahová plocha stomatologické ordinace: 59,62 m
2

Celková podlahová plocha objektu: 269,76 m
2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Řešené území je navrženo jako obytná zóna. Jedná se o výstavbu 1 rodinného 

domu, dopravní a technické infrastruktury, včetně parkovacího stání, oplocení a přípojek 

IS. Jedná se o realizaci nové trvalé zděné stavby, obdélníkového půdorysného tvaru 

o rozměrech 12,4 x 12,15 m. Hlavní vstupy do objektu jsou situovány na jižní stranu.

Objekt je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. 



17

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

Architektonické členění vychází z předpokladu, že stavba bude energeticky co 

nejméně náročná. Obvodové stěny budou z vápenopískových cihel tl. 200 mm s tepelnou 

izolací tl. 200 mm. Fasáda bude členěná okenními otvory (klasická okna s parapetem). 

Zastřešení objektu je vazníkovou sedlovou střechou se sklonem střešní roviny 13°. Střecha 

bude protažena o 300mm po celém obvodu objektu. Výška hřebene je 7,955 m nad úrovní 

podlahy 1NP. Konstrukční výška 1NP je 3,4 m, světlá výška 1NP je 3,01 m a v 2NP je 

světlá výška 2,58 m. Stropní konstrukce nad 2NP je tvořena sádrokartonovým podhledem. 

Střešní krytina bude z tvarovaného ocelového plechu hnědé barvy. Plastová okna i vstupní 

dveře budou s izolačním trojsklem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

V levé polovině 1NP se nachází ordinace zubního lékaře, v pravé pak zádveří, 

technická místnost a garáž s dílnou. Samostatný vstup do ordinace je přímo z 

parkoviště. Za vstupem je čekárna, ze které je přímý vstup do společné ordinace pro 

zubního lékaře a zdravotní sestru. Z čekárny je pak přímý vstup do bezbariérového WC, 

vedle něj pak do šatny pro zaměstnance. WC pro zaměstnance je umístěno pod 

schodištěm. Z ordinace je přímý vstup do denní místnosti pro lékaře.  

Hlavní vstup do obytné části je vedle vstupu do ordinace. Vstoupíme do zádveří, 

ze kterého je vchod do garáže. Z ní je pak přístup do technické místnosti a dílny se 

zadním vstupem na severní část pozemku. Z šatny vede dvouramenné schodiště do 2NP. 

Vystoupáme do centrální chodby, ze které jsou vstupy zleva do obývacího pokoje s 

kuchyní a jídelnou, koupelny, samostatného WC, dvou dětských pokojů a ložnice. V 

kuchyni je po levé straně izolovaná spíž.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zubní ordinace vyžaduje zabezpečení řešení podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před

vstupem do ordinace je zámková dlažba níže o 20 mm délky 1500mm a sklonem 2% 

(1:50) k odvodňovacímu žlabu, sklon rampy od parkoviště ke žlabu je 6,1% (1:16,4). V 

čekárně je přímý vstup do bezbariérového WC. V případě jiných nášlapných vrstev v 

místnostech je spojení řešeno přechodovou lištou. 



18

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci bezpečnosti užívání objektu je nutno respektovat předpisy a normy pro 

ochranu zdraví, zejména při práci s elektrickými spotřebiči, s otevřeným ohněm nebo 

obdobnými zařízeními, jejich nesprávné užívání může vést k ohrožení zdraví či života 

uživatelů a může také ohrožovat jejich okolí. 

Elektrická zařízení a spotřebiče budou splňovat požadavky zákona č.22/1997 Sb. 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády

č. 17/2003 Sb. - technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení

Objekt je zděný z vápenopískových bloků a příčkovek založený na betonových 

pasech vyvýšených tvarovkami ztraceného bednění. Stavba je zateplena kontaktním 

zateplovacím systémem. Výplně otvorů jsou plastové. Střecha je sedlová a její 

konstrukce je z dřevěných příhradových vazníků. 

b) konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce 

Zemní práce jsou zahájeny vytýčením sítí a sejmutím ornice do hloubky 300 mm 

po celé zastavěné ploše. Ornice se ponechá na staveništi a bude použita k závěrečnému 

ohumusování ploch upraveného terénu po provedené výstavbě rodinného domu. Výkopy 

rýh základových pásů a patek při strojním těžení budou provedeny mělčí a teprve 

bezprostředně před betonáží základových pásů se provede ruční začištění. Těžitelnost 

zeminy je uvažována tř. 3 a 4 a únosnost zeminy v základové spáře je 0,125 MPa. Totéž 

platí i pro provedení podkladových betonů pro vodorovnou izolaci. Vedlejší zemní práce 

jsou v místě zpevněných ploch a základů pro zděný plot.  
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Základy 

Terén je od komunikace mírně svažitý a základová zemina je jílovitá. Proto 

z důvodu vsakování a odtékání vody ve směru svahu nebude pod pásy proveden 

štěrkový podsyp, kterým by odtékající voda mohla vymílat jílovitou zeminu 

v základové spáře. Před zahájením betonáže základových pásů je nutno položit zemnící 

ocelový pozinkovaný pásek 30x3 mm pro hromosvod kolem objektu. Základové pásy 

šířky 600 mm u obvodové a 500 mm u vnitřní nosné stěny jsou navrženy jako 

dvouúrovňové z prostého betonu C12/15. Spodní hrana základů bude dle projektové 

dokumentace v úrovni 1,2 až 1,7m pod úrovní podlahy 1NP. U vnitřních nosných zdí 

pak 0,95 až 1,2m. V každé úrovni je pak výška pásu 0,35m a do patřičné výšky pro 

spodní hranu základové desky se provede pomocí tvarovek ztraceného bednění BEST 

viz projektová dokumentace. Před provedením podkladní betonové desky je nutno 

položit vodorovnou kanalizaci, chráničky pro vedení ZTI, plynu a NN s vyústěním nad 

podlahu a osadit prostupy v základových pasech pro veškerá tato vedení. Hydroizolace 

Bitagit 35 mineral tl.3,5mm se provede v celé ploše na podkladní beton tloušťky 150 

mm. Podkladní beton se uloží na základovou půdu zhutněnou na požadovanou pevnost 

v tlaku min. Edef = 30MPa a bude vyztužen ocelovou sítí 150/150 x 6 mm. Tepelná 

izolace základů XPS Styro 200 SD tl. 180 mm (λ = 0,034 W/m2K) se provede nejdříve 

po vyzdění hrubé stavby a bude vytažena 350 mm nad horní úroveň základové desky. 

Svislé konstrukce 

Navržený součinitel prostupu tepla konstrukcemi obálky budovy je v souladu 

s ČSN 730540-2:2011 pro pasivní standard větších budov. Objekt tedy není řešen jako 

pasivní rodinný dům, ale snahou je docílit co nejmenším tepelným ztrátám 

za přijatelnou cenu. Nosný systém je tvořen z vápenopískových cihel Vapis tl. 200 mm 

s kontaktním zateplovacím systémem Styrotherm Plus 70 tl. 200 mm (λ = 0,036 

W/m2K). Vnitřní nosné stěny jsou z vápenopískových cihel tl. 200 mm, příčky 

tl. 115mm, u stavebních pouzder je celá délka příčky ze sádrokartonové konstrukce 

tl. 125 mm, obvod spíže je ze zateplené sádrokartonové konstrukce s dvojitým 

opláštěním tl. 150 mm. 

Komínové těleso 

Komínové těleso bude provedeno systémem Effe Due Ultra 300x300 mm 

celkové výšky 8,755 m. Komín bude založen dle montážního návodu na nosný základ a 

bude sestaven z komínových keramických tvarovek na lepící tmel Effe Due.   
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Vodorovné konstrukce 

Podlaha v 1NP se provede na zhotovenou betonovou desku tl. 150mm opatřenou 

hydroizolací Bitagit 35 mineral. Jako tepelná izolace je použita Styro 250S tl. 140 mm 

(λ = 0,032 W/m2K). Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří podle charakteru místnosti 

keramická dlažba do tenkovrstvého lepidla, PVC nebo betonová mazanina. Stropní 

systém nad 1NP je navržen z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm, které jsou 

spojeny vyztuženou zálivkou z betonu třídy C20/25. Spodní strana panelů je opatřena 

sádrokartonovým podhledem pro zakrytí nerovností a pohodlné vedení technických 

instalací vyjma garáže, dílny a zádveří.  

Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy je tvořena vazníky délky 13,4 m a výšky 1,8 m. Krov 

je řešen jako vazníkový. Statický výpočet a montáž vazníků dodá výrobce. Střešní 

konstrukce je řešena jako jednoplášťová a sklon střešní roviny je 13°. Konstrukci tvoří 

horní pás vazníku, pojistná hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je navržena 

z tvarovaného plechu Regamet Olimpia. V konstrukci budou otvory pro vedení komína 

a střešního výlezu. 

Schodiště 

Konstrukce vnitřního schodiště z 1NP do 2NP je dvouramenné, monolitické 

tvaru L z železobetonu. Stupnice jsou obložené bukovými deskami tl. 40mm. Podepření 

schodiště bude do podlahy v 1NP (zbudován základ pod nástupním stupněm) a do 

nosného zdiva. Vnitřní průchozí šířka schodišťového ramene je 1000 mm, výška stupňů 

je 179 mm, šířka 270 mm. V prvním rameni je 15 stupňů, v druhém 4 stupně.  

Hydroizolace 

Před nalepením pásů je základová deska opatřena asfaltovým penetračním 

nátěrem. Hydroizolace základové desky je jednovrstvá z oxidovaných asfaltových pásů 

Bitagit 35 mineral s nosnou vložkou ze skleněné rohože. Zaizolována je i část základů 

z tvarovek ztraceného bednění. Spoje pásů jsou provedeny horkovzdušně. Pojistnou 

hydroizolaci střechy tvoří střešní fólie z měkčeného PVC mechanicky kotvená 

k podkladu.
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Tepelná izolace 

Tepelná izolace základů je z XPS Styro 200 SD tl. 180mm (λ = 0,034 W/m2K) 

vytažená 350 mm nad horní úroveň základové desky. Tepelná izolace nosných 

obvodových zdí je z EPS Styrotherm Plus 70 tl. 200 mm (λ = 0,033 W/m2K). Podlaha v 

1NP je tepelně izolována deskami EPS Styro 250S tl. 140 mm (λ = 0,032 W/m2K). 

Strop nad 2NP je izolován skelnou vatou mezi pásy vazníků tl 100 mm a nad vazníky 

celoplošně tl. 150 mm. Celkem tedy 250 mm tepelné izolace ze skelné vaty Rockwool 

Superrock (λ = 0,036 W/m2K).  

Výplně otvorů 

Okna Stavona Forte 3S jsou plastová s izolačním trojsklem se 7 komorovém 

provedením rámu a stavební hloubku 82 mm (Uf = 1,0 W/m2K, Ug = 0,6 W/m2K). 

Vstupní dveře Stavona Trend s izolačním trojsklem mají 5 komorový rám a stavební 

hloubku 70 mm (Uf = 1,3 W/m2K Ug = 0,8 W/m2K). Okna i dveře jsou osazeny 

předsazeně pomocí kompozitních L profilů.  Garážová 4 sekční vrata Hormann LPU 40 

s PUR tepelnou izolací tl. 42 mm a TI profily ThermoFrame (U = 1,0 W/m2K).  

Podlahy 

V 1NP je výška konstrukce podlahy 200 mm, v 2NP 100 mm. Nášlapné vrstvy 

jsou dle účelu místností označeny v dokumentaci. Skladby podlah včetně tlouštěk jsou 

uvedeny ve výpisu podlah.  

Obklady 

Keramické obklady v hygienických místnostech jsou do výšky 2000 mm. 

Obklady za pracovní linkou v ordinaci i za kuchyňskými linkami jsou výšky 600 mm 

a to ve výšce 850 mm od podlahy. V případě okenního otvoru je obloženo i ostění 

s parapetem.  

Omítky 

Všechny vnitřní omítky jsou sádrové, vyjma hygienických místností, kde se z 

důvodu vlhkosti tento typ omítky nenavrhuje. V těchto místnostech bude omítka 

vápenocementová. Všechny omítky jsou tl. 10 mm a natřeny bílou barvou Remal Plus.  
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c) mechanická odolnost a stabilita

Nedojde k nadměrné deformaci, která není úměrná působícímu zatížení. 

Mechanická odolnost a stabilita je při správném použití technologických postupů 

garantována výrobcem systému po celou dobu její životnosti. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení

Příprava TUV a vytápění 

Plynový kotel umístěný v technické místnosti zajišťuje přípravu TUV a současně 

i vytápění. 

Elektroinstalace 

Hlavní jistič je umístěn v rozvodní skříni u objektu. Domovní jistič a rozvaděč bude 

umístěn v zádveří ve zdi. Odtud již budou provedeny jednotlivé elektrorozvody. Bude 

užito několika oddělených okruhů, především samostatného pro zásuvky, světla 

a elektrický sporák. 

Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně technické vlastnosti objektu byly posouzeny přílohou této práce a to 

seminární prací na téma „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky 

a akustiky“. Všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska požadavků 

na doporučený součinitel prostupu tepla UN,20 a bylo prokázáno, že v konstrukci 

nebude kondenzovat vodní pára. Všechny požadavky jsou v souladu v ČSN 73 0540. 

b) výčet technických a technologických zařízení

Technická zařízení jsou zakreslena a popsána v samostatné projektové 

dokumentaci, kterou tento projekt neřeší. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost je řešena jako samostatný projekt ve složce č. 5. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení

V rámci úspory tepla a energie byl v projektu brán ohled na co největší 

efektivitu, úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. Těch lze 

dosáhnout i splněním požadovaných součinitelů tepla „U“ jednotlivých konstrukcí 

dle ČSN 73 0540-2+Z1:2011. Při návrhu skladeb byli brány klimatické podmínky 

dané lokality. 

b) energetická náročnost budovy

Posouzení z hlediska energetické náročnosti budovy řeší samostatný projekt. 

Objekt je zařazen do energetické třídy B - úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energie

V objektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

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

komunální prostředky 

Větrání 

V celém objektu je navrženo přirozené větrání. Místnosti uprostřed 1NP jsou 

odvětrány nuceně, vzduchotechnické vedení je skryto v SDK podhledu. Toalety jsou 

odvětrávány přirozeně oknem. Odvětrání v garáži je řešeno pomocí přepínacího 

regeneračního výměníku. Digestoř v kuchyni je navržena podtlaková. 

Osvětlení 

K vytvoření světelného klimatu v době, kdy denní osvětlení není dostatečné 

(stmívání, velká oblačnost) nebo je nelze využít (noc, prostory bez oken a světlíků) 

bude sloužit umělé osvětlení stropními, nástěnnými, stropními a stolními svítidly dle 

výběru investora, odpovídající ČSN 73 4301.  

Zásobování vodou 

Voda pro objekt RD bude přivedena přípojkou vody DN25 ( PE Ø 32), která 

bude napojena na vodovodní řad z PVC DN 100, který je uložen jižně na hranici 

pozemku. 
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Odpady z provozu 

Investor vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 

odpadů. Komunální odpad bude likvidován v souladu s místní vyhláškou o likvidaci 

odpadů, tříděný odpad bude odvážen do kontejneru určených k ukládání tříděného 

odpadu.  

Vibrace, hluk, prašnost 

Po dobu stavby budou dodržovány limity hluku dle NV č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provádění budou použity

takové stavební mechanismy a zařízení, které při provozu nepřekročí výrobcem 

zaručenou hladinu hluku. Podstatný vliv externí dopravy na hlukovou imisní situaci 

v okolí stavby se nepředpokládá. Zvýšení hlukové zátěže okolí z důvodu stavební 

činností spojené s výstavbou bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy 

zatěžovat okolní objekty.   

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Na pozemku byl proveden radonový průzkum s tímto závěrem: hodnocený stavební 

pozemek se nachází v kategorii nízkého radonového indexu, a proto opatření nejsou nutná. 

b) ochrana před bludnými proudy

V blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj vysokého napětí. 

c) ochrana před technickou seizmicitou

V blízkosti stavby není žádný zdroj technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem

V blízkosti stavby není žádný trvalý zdroj hluku. Interiér ochrání od vnějšího 

hluku navržená skladba obvodové stěny, která vyhovuje dle ČSN 73 0532. 

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa vodovodu, elektřiny a příjezdu jsou zakresleny ve výkresové 

části v koordinační situaci. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky jsou popsány v samostatné 

dokumentaci vypracované jednotlivými odbornými subjekty. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení

Předmětný pozemek je z jižní strany lemován obecní komunikací, ze které bude 

zřízen sjezd na parkovací stání.  

Od hranic pozemku povede k objektu zámková dlaţba v šíři 3 m. Před objektem 

se nachází 4 parkovací místa, z nichţ jedno je řešeno jako bezbariérové. Objekt má 

jedno garáţové stání. Obraciště vozidel je kruhové o průměru 12 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Kolmá parkovací místa jsou průběžně napojena na výškově upravený chodník, 

který lemuje místní komunikaci s asfaltovým povrchem.

c) doprava v klidu

Před objektem je vyhrazeno 5 parkovacích stání, z nichž jedno je řešeno pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vnitřní garážové stání je pro jeden 

osobní automobil. 

d) pěší a cyklistické stezky

Pěší návštěvníci stomatologické ordinace a obyvatelé domu mohou využít 

přístupové dlažby šířky 1,5 m z ulice Na Olmovci. Cyklistické stezky se v blízkosti 

objektu nenachází. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy

Na pozemku budou provedeny terénní úpravy a to dle osazení do terénu v PD. 
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b) použité vegetační prvky

Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní včetně 

zahumusování a dle požadavků investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 

c) biotechnická opatření

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 

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

a) vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude produkovat žádné nebezpečné zplodiny, žádný hluk ani 

závadnou vodu, které by mohly zhoršit stav životního prostředí v místě stavby. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

V místě stavby se nenachází žádné chráněné rostliny a chráněný živočišný druh. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

V dosahu stavby se nenachází žádné lokality pod ochranou Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska

EIA 

Charakter objektu z hlediska zákona č.100/2001Sb., posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů nepodléhá zjišťovacímu řízení 

ve smyslu zmíněného zákona. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Dokumentace neřeší stavbu, která by mohla mít významný vliv na dané území, a 

bylo nutné ji zahrnout do opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 

staveb k ochraně. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Při výstavbě objektu jsou rozhodujícími médii elektrická energie a zajištění 

přísunu vody. Elektřina bude stavebníkem zajištěna z přípojky pomocí stavebního 

rozvaděče s elektroměrem. Zásobování vodou bude provedeno taktéž z nové přípojky.  

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště bude přirozeným způsobem (vsakem do půdy).  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu tj. komunikaci parc. č. 1770 bude 

pomoci nově vybudovaného příjezdu a chodníku. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Realizace stavby bude probíhat v oploceném areálu bez významného vlivu 

na okolní stavby a pozemky. Během realizace bude zhotovitel dbát, aby nepoškodili 

okolní objekty a zařízení. Při opravě stavebních prací budou veškeré práce 

koordinovány v součinnosti zhotovitele, dozoru stavby a provozovatele objektu. 

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

kácení dřevin 

Staveniště je oploceno stávajícím oplocením a je požadováno kácení dřevin. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zařízení staveniště budou pouze provizoria k dočasnému užívání během 

realizace stavby. V závěru prací a po jejich ukončení budou odstraněna. Všechny 

plochy, objekty a zařízení vybudované pro účely staveniště musí být uvedeny 

do původního stavu. 

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

jejich likvidace 

O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikne při realizaci, se postará 

zhotovitel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a č. 188/2004 Sb., a dalších 

souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. 

(Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady). 
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Na stavbě mohou vzniknout tyto odpady: 

Odpady obyčejné 

17 01 01    Beton 

17 01 02    Cihly 

15 01 06    Směs obalových materiálů 

17 02 01    Dřevo 

17 02 02    Sklo 

17 02 03    Plasty 

17 04 05    Železo a ocel 

17 04 07    Směsné kovy 

17 08 02    Stavební materiály na bázi sádry 

17 09 04    Směsný stavební a demoliční odpad 

Odpady nebezpečné: 

15 01 10    Plastové a kovové obaly se škodlivinami 

17 03 01    Asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 05 03    Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude vyhrazené zabezpečené místo, které bude řádně označeno. 

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

Požadavky na přísun nebo deponie se nepředpokládají. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Zhotovitel stavby bude po celou dobu výstavby chránit životní prostředí v 

souladu s příslušnými právními předpisy: 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších

předpisů,

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích,
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j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů 

Vybraný zhotovitel stavby striktně zajistí, aby všichni jeho pracovníci, kteří 

budou provádět stavební činnosti na staveništi, splňovali odbornou a zdravotní 

způsobilost pro výkon jejich činností. Zhotovitel zabezpečí, aby výstavba probíhala 

bezpečným způsobem podle:   

 platné legislativy – zákonů včetně jejich doprovodných předpisů

 českých technických norem (ČSN) a evropských norem (ČSN EN),

 pracovníci zhotovitele musí na staveništi dbát pokynů odpovědného osoby

Vzhledem k charakteru stavby není nutné zajišťovat koordinátora BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Předmětná stavba je z části stavbou určenou pro využívání širokou veřejností, 

proto vyžaduje zajištění zabezpečení bezbariérového řešenípro stomatologickou 

ordinaci podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Sklon rampy k objektu je 6,1% a vstupní 

dveře mají výškový rozdíl 20 mm. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nijak neovlivní dopravní situaci obce, opatření nejsou požadována. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou požadovány. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby: 9/2016 

Začátek výkopových prací: 9/2016 

Betonování základů: 9/2016 

Hrubá stavba: 3-6/2017 

Zastřešení: 6/2017 

Zednické práce, ZTI 7-8/2017 

Dokončovací práce 9-10/2017 

Terénní úpravy 11/2017 

Ukončení stavby: 11/2017 
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D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Účel užívání stavby, kapacity

Jedná se o novostavbu rodinného domu se stomatologickou ordinací trvalého 

charakteru o jedné bytové jednotce. Zubní ordinace i bytová jednotka mají svůj vlastní 

vstup. Byt má druhý vstup na zadní část pozemku přes dílnu s garáží. 

Podlahová plocha: 269,76 m
2

Zastavěná plocha: 150,66 m
2

Obestavěný prostor: 1 073,83 m
3

Plocha pozemku: 2 020 m
2
 

Procento zastavění: 7,46 % 

Zpevněné plochy: 179,29 m
2

b) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení

Architektonické členění vychází z předpokladu, že stavba je energeticky co nejméně 

náročná, avšak nikoli pasivní. Objekt se nachází v klidné části obce Dolní Lutyně 

s dobrou dostupností do okolních měst. Objekt je založen na betonových pasech, které 

jsou pro dodržení nezámrzné hloubky vytaženy do potřebné úrovně tvarovkami 

ztraceného bednění. Obvodové stěny jsou z vápenopískových cihel tl. 200 mm 

s kontaktním zateplovacím systémem tl. 200 mm. Fasáda bude členěná okenními otvory 

(klasická okna s parapetem). Omítka je silikátová, rýhovaná, světle červené barvy. 

Světlá výška obytných místností v 1NP je 3,01m a v 2NP pak 2,58 m. Strop nad 1NP 

je tvořen ze stropních panelů Spiroll tl. 200 mm, které jsou spřažené nadbetonávkou 

tl. 50 mm. Vyjma garáže, dílny a zádveří je ve všech místnostech instalován 

sádrokartonový podhled. Stropní konstrukce nad 2NP je tvořena sádrokartonovým 

podhledem, který je připevněn na dolní pásy vazníků. Konstrukce střechy je tvořena 

z dřevěných vazníků šířky 60 mm. Prostor mezi vazníky je provětráván. Střešní krytina 

je z tvarovaného ocelového plechu hnědé barvy. Plastová okna i vstupní dveře jsou 

hnědé barvy s dřevitým vzorem a s izolačním trojsklem. Objekt je napojen na místní 

komunikaci zpevněnou plochou ze zámkové dlažby a je zde 5 parkovacích míst včetně 

místa pro imobilní osoby. 
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c) Dispoziční řešení

V levé polovině 1NP se nachází ordinace zubního lékaře, v pravé pak zádveří, 

technická místnost a garáž s dílnou. Samostatný vstup do ordinace je přímo 

z parkoviště. Za vstupem je čekárna, ze které je přímý vstup do společné ordinace pro 

zubního lékaře a zdravotní sestru. Z čekárny je pak přímý vstup do bezbariérového WC, 

vedle něj pak do šatny pro zaměstnance. WC pro zaměstnance je umístěno pod 

schodištěm. Z ordinace je pak přímý vstup do denní místnosti pro lékaře.  

Hlavní vstup do obytné části je vedle vstupu do ordinace. Vstoupíme do zádveří, ze 

kterého je vchod do garáže. Z ní je pak přístup do technické místnosti a dílny se zadním 

vstupem na severní část pozemku. Z šatny vede dvouramenné schodiště do 2NP. 

Vystoupáme do centrální chodby, ze které jsou vstupy zleva do obývacího pokoje 

s kuchyní a jídelnou, koupelny, samostatného WC, dvou dětských pokojů a ložnice. 

V kuchyni je po levé straně izolovaná spíž.  

d) Bezbariérové užívání stavby

Zubní ordinace vyžaduje zabezpečení řešení podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Před

vstupem do ordinace je zámková dlažba níže o 20 mm délky 1500mm a sklonem 2% 

(1:50) k odvodňovacímu žlabu, sklon rampy od parkoviště ke žlabu je 6,1% (1:16,4). 

V čekárně je přímý vstup do bezbariérového WC. V případě jiných nášlapných vrstev 

v místnostech je spojení řešeno přechodovou lištou. 

e) Konstrukční a stavebně technické řešení

Zemní práce 

Zemní práce jsou zahájeny vytýčením sítí a sejmutím ornice do hloubky 300 mm 

po celé zastavěné ploše. Ornice se ponechá na staveništi a bude použita k závěrečnému 

ohumusování ploch upraveného terénu po provedené výstavbě rodinného domu. 

Výkopy rýh základových pásů a patek při strojním těžení budou provedeny mělčí a teprve 

bezprostředně před betonáží základových pásů se provede ruční začištění. Těžitelnost 

zeminy je uvažována tř. 3 a 4 a únosnost zeminy v základové spáře je 0,125 MPa. Totéž 

platí i pro provedení podkladových betonů pro vodorovnou izolaci. Vedlejší zemní 

práce jsou v místě zpevněných ploch a základů pro zděný plot. 
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Základy 

Terén je od komunikace mírně svažitý a základová zemina je jílovitá. Proto 

z důvodu vsakování a odtékání vody ve směru svahu nebude pod pásy proveden 

štěrkový podsyp, kterým by odtékající voda mohla vymílat jílovitou zeminu 

v základové spáře. Před zahájením betonáže základových pásů je nutno položit 

zemnící ocelový pozinkovaný pásek 30x3 mm pro hromosvod kolem objektu. 

Základové pásy šířky 600 mm u obvodové a 500 mm u vnitřní nosné stěny jsou 

navrženy jako dvouúrovňové z prostého betonu C12/15. Spodní hrana základů bude 

dle projektové dokumentace v úrovni 1,2 až 1,7m pod úrovní podlahy 1NP. 

U vnitřních nosných zdí pak 0,95 až 1,2m. V každé úrovni je pak výška pásu 0,35m 

a do patřičné výšky pro spodní hranu základové desky se provede pomocí tvarovek 

ztraceného bednění BEST viz projektová dokumentace. Před provedením podkladní 

betonové desky je nutno položit vodorovnou kanalizaci, chráničky pro vedení ZTI, 

plynu a NN s vyústěním nad podlahu a osadit prostupy v základových pasech pro 

veškerá tato vedení. Hydroizolace Bitagit 35 mineral tl.3,5mm se provede v celé ploše 

na podkladní beton tloušťky 150 mm. Podkladní beton se uloží na základovou půdu 

zhutněnou na požadovanou pevnost v tlaku min. Edef = 30MPa a bude vyztužen 

ocelovou sítí 150/150 x 6 mm. Tepelná izolace základů XPS Styro 200 SD 200 

tl. 180 mm (λ = 0,034 W/m
2
K) se provede nejdříve po vyzdění hrubé stavby a bude

vytažena 350mm nad horní úroveň základové desky. 

Svislé konstrukce 

Navržený součinitel prostupu tepla konstrukcemi obálky budovy je v souladu s ČSN 

730540-2:2011 pro pasivní standard větších budov. Objekt tedy není řešen jako pasivní 

rodinný dům, ale snahou je docílit co nejmenším tepelným ztrátám za přijatelnou cenu. 

Nosný systém je tvořen z vápenopískových cihel Vapis tl. 200 mm s kontaktním 

zateplovacím systémem Styrotherm Plus 70 tl. 200 mm (λ = 0,036 W/m
2
K). Vnitřní

nosné stěny jsou z vápenopískových cihel tl. 200 mm, příčky tl. 115mm, u stavebních 

pouzder je celá délka příčky ze sádrokartonové konstrukce tl. 125 mm, obvod spíže 

je ze zateplené sádrokartonové konstrukce s dvojitým opláštěním tl. 150 mm. 

Komínové těleso 

Komínové těleso bude provedeno systémem Effe Due Ultra 300x300 mm celkové 

výšky 8,755 m. Komín bude založen dle montážního návodu na nosný základ a bude 

sestaven z komínových keramických tvarovek na lepící tmel Effe Due.  
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Vodorovné konstrukce 

Podlaha v 1NP se provede na zhotovenou betonovou desku tl. 150mm opatřenou 

hydroizolací Bitagit 35 mineral. Jako tepelná izolace je použita Styro 250S tl. 140 mm 

(λ = 0,032 W/m
2
K). Nášlapnou vrstvu podlahy tvoří podle charakteru místnosti

keramická dlažba do tenkovrstvého lepidla, PVC nebo betonová mazanina. Stropní 

systém nad 1NP je navržen z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm, které 

jsou spojeny vyztuženou zálivkou z betonu třídy C20/25. Spodní strana panelů 

je opatřena sádrokartonovým podhledem pro zakrytí nerovností a pohodlné vedení 

technických instalací vyjma garáže, dílny a zádveří. 

Podhledy 

V 1NP jsou instalovány podhledy ve všech místnostech vyjma garáže s dílnou 

a zádveřím. V části stomatologie je podhled tvořen jednou řadou CD profilů ukotvených 

do stropních panelů Spiroll a na ně pak jednoplášťové sádrokartonové desky. 

V místnostech uprostřed objektu jsou podhledy sníženy z důvodu instalace nuceného 

větrání místností. Podhled je tedy tvořen zavěšením dvou vrstev překřížených CD 

profilů a na ně dle místnosti přichycen typ sádrokartonových desek. V 2NP jsou 

podhledy z křížem instalovaných CD profilů přichycených do spodních pasů vazníků. 

Typ sádrokartonových desek opět podle účelu místnosti (stavební nebo impregnované). 

Střešní konstrukce 

Konstrukce střechy je tvořena vazníky délky 13,4 m a výšky 1,8 m. Krov je řešen 

jako vazníkový. Statický výpočet a montáž vazníků dodá výrobce. Střešní konstrukce 

je řešena jako jednoplášťová a sklon střešní roviny je 13°. Konstrukci tvoří horní pás 

vazníku, pojistná hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je navržena z tvarovaného 

plechu Regamet Olimpia. V konstrukci budou otvory pro vedení komína a střešního 

výlezu. 

Schodiště 

Konstrukce vnitřního schodiště z 1NP do 2NP je dvouramenné, monolitické tvaru L 

z železobetonu. Stupnice jsou obložené bukovými deskami tl. 40mm. Podepření 

schodiště bude do podlahy v 1NP (zbudován základ pod nástupním stupněm) 

a do nosného zdiva. Vnitřní průchozí šířka schodišťového ramene je 1000 mm, výška 

stupňů je 179 mm, šířka 270 mm. V prvním rameni je 15 stupňů, v druhém 4 stupně.  
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Hydroizolace 

Před nalepením pásů je základová deska opatřena asfaltovým penetračním nátěrem. 

Hydroizolace základové desky je jednovrstvá z oxidovaných asfaltových pásů Bitagit 35 

mineral s nosnou vložkou ze skleněné rohože. Zaizolována je i část základů z tvarovek 

ztraceného bednění. Spoje pásů jsou provedeny horkovzdušně. Pojistnou hydroizolaci 

střechy tvoří střešní fólie z měkčeného PVC mechanicky kotvená k podkladu. 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace základů je z XPS Styro 200 SD tl. 180mm (λ = 0,034 W/m
2
K)

vytažená 350 mm nad horní úroveň základové desky. Tepelná izolace nosných 

obvodových zdí je z EPS Styrotherm Plus 70 tl. 200 mm (λ = 0,033 W/m2K). Podlaha 

v 1NP je tepelně izolována deskami EPS Styro 250S tl. 140 mm (λ = 0,032 W/m2K). 

Strop nad 2NP je izolován skelnou vatou mezi pásy vazníků tl 100 mm a nad vazníky 

celoplošně tl. 150 mm. Celkem tedy 250 mm tepelné izolace ze skelné vaty Rockwool 

Superrock (λ = 0,036 W/m2K). 

Výplně otvorů 

Okna Stavona Forte 3S jsou plastová s izolačním trojsklem se 7 komorovém 

provedením rámu a stavební hloubku 82 mm (Uf = 1,0 W/m
2
K, Ug = 0,6 W/m

2
K).

Vstupní dveře Stavona Trend s izolačním trojsklem mají 5 komorový rám a stavební 

hloubku 70 mm (Uf = 1,3 W/m
2
K Ug = 0,8 W/m

2
K). Okna i dveře jsou osazeny

předsazeně pomocí kompozitních L profilů.  Garážová 4 sekční vrata Hormann LPU 40 

s PUR tepelnou izolací tl. 42 mm a TI profily ThermoFrame (U = 1,0 W/m
2
K).

Podlahy 

V 1NP je výška konstrukce podlahy 200 mm, v 2NP 100 mm. Nášlapné vrstvy jsou 

dle účelu místností označeny v dokumentaci. Skladby podlah včetně tlouštěk jsou 

uvedeny ve výpisu podlah. 

Obklady 

Keramické obklady v hygienických místnostech jsou do výšky 2000 mm. Obklady 

za pracovní linkou v ordinaci i za kuchyňskými linkami jsou výšky 600 mm a to ve 

výšce 850 mm od podlahy. V případě okenního otvoru je obloženo i ostění s parapetem. 
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Omítky 

Všechny vnitřní omítky jsou sádrové, vyjma hygienických místností, kde se 

z důvodu vlhkosti tento typ omítky nenavrhuje. V těchto místnostech bude omítka 

vápenocementová. Všechny omítky jsou tl. 10 mm a natřeny bílou barvou Remal Plus. 

f) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

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

nedocházelo k jejímu poškození a nevznikalo nebezpečí úrazu, zejména pak uklouznutí, 

pádu, vloupání, zásahu elektrickým proudem, popálení apod. Během užívání budou 

dodržovány veškeré legislativní předpisy. Pracovní prostředí pracovníků bude 

vyhovovat všem zákonem daným podmínkám, zejména pak zákoníku práce. 

g) Tepelně technické vlastnosti, osvětlení, oslunění, akustika

Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně technické vlastnosti objektu byly posouzeny přílohou této práce a to 

seminární prací na téma „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky 

a akustiky“. Všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska požadavků 

na doporučený součinitel prostupu tepla UN,20 a bylo prokázáno, že v konstrukci nebude 

kondenzovat vodní pára. Všechny požadavky jsou v souladu v ČSN 73 0540. 

Osvětlení 

Umělé osvětlení stropními, nástěnnými a stolními svítidly dle výběru investora, 

odpovídající ČSN 73 4301. 

Oslunění 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými výplněmi otvorů, které 

odpovídají ČSN 73 0580. Ložnice a dětské pokoje jsou orientovány na východní stranu, 

obývací pokoj s kuchyní pak na stranu západní a jejich oslunění bude dostatečné. 

Veškeré požadavky na oslunění jsou v souladu s ČSN 73 4301. 

Akustika, hluk 

Akustické vlastnosti objektu byly posouzeny přílohou této práce a to seminární prací 

na téma „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky“. 
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h) Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení 

V rámci úspory tepla a energie byl v projektu brán ohled na co největší efektivitu, 

úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. Těch lze dosáhnout 

i splněním požadovaných součinitelů prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle 

ČSN 73 0540-2:2011. Při návrhu skladeb byly brány klimatické podmínky dané lokality. 

Energetická náročnost budovy 

Posouzení z hlediska energetické náročnosti budovy je v příloze seminární práce 

na téma „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky“.  

Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V objektu nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energie. 

i) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Hodnocený stavební pozemek se nachází dle naměřených hodnot v kategorii nízkého 

radonového indexu. Stavba RD proto nevyžaduje realizaci protiradonových opatření.  

Ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné umělé zdroje elektrické energie. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné průmyslové zóny. 

Ochrana před hlukem 

V blízkosti pozemku se nenachází žádné významné zdroje hluku. 

Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Požadavky na požární ochranu viz příloha: D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
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Závěr 

Předmětem mé práce byl návrh rodinného domu se stomatologickou 

ordinací. Výběr této provozovny byl z důvodu chybějících stomatologů v blízkém 

okolí obce Dolní Lutyně. Při návrhu studie jsem se setkal s konstrukčními 

problémy, které ovlivnily původně zamýšlenou dispozici jak ordinace, tak 

i samotného bytu. V rámci úspory tepla a energie byl v projektu brán ohled na co 

největší efektivitu, úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. 

Stavba je navržena tak, aby mohla být realizována z velké části svépomocí. 

Přínosem této práce pro mě byla především skutečnost, že jako první bod 

před samotným návrhem si musím promyslet materiálové a konstrukční řešení. 

Důležitým faktem také pro mě bylo zjištění požadované světlé výšky ordinace, díky 

které jsem již nemohl použít původně zamýšlené jednoramenné schodiště. Pro 

dvouramenné schodiště byl nutný větší schodišťový prostor, který ovlivnil již výše 

zmíněnou změnu dispozice. Tvorba této práce mě donutila prostudovat velké 

množství norem a vyhlášek, díky kterým jsem byl schopen tuto práci dokončit. 

Výstupem práce je textová část obsahující průvodní, souhrnnou technickou 

a technickou zprávu, výkresovou část obsahující studii, výkresy ve stupni pro 

provedení stavby a vybrané detaily konstrukčního řešení stavby. Dále tato práce 

obsahuje zprávu požární ochrany a seminární práci na téma „Zhodnocení 

stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky“  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ČSN, EN: 

ČSN 73 0532 Akustika 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

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 4301 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní části 

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování 

ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace – Rozměry a úprava výkresových listů 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

Právní předpisy: 

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

Zákon č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb., příloha č.6 – Rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby 

Skripta, studijní opory, literatura: 

Skripta zpřístupněná studentům v intranetu na stránkách www.fce.vutbr.cz 

 Nauka o budovách BH07

 Požární bezpečnost staveb BH11

 FIŠAROVÁ, Zuzana. Stavební fyzika – stavební akustika v teorii a praxi. Brno:

Vysoké učení technické v Brně, 2014, 129 stran. ISBN 978-80-214-4878-0. (PDF)
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Webové stránky: 

www.best.info 

www.glynwed.cz 

www.kvkparabit.cz 

www.cemix.cz 

www.vapis-sh.cz 

www.stavona.cz 

www.klinkercentrum.cz 

www.denbraven.cz 

www.dek.cz 

www.regamet.cz 

www.prefa-kompozity.cz 

www.dupont.com 

www.styrotrade.cz 

www.rockwool.cz 

www.guttashop.cz 

www.rigips.cz 

www.uponor.cz 

www.tzb-info.cz 

www.halfen.cz 

www.pasivnidomy.cz 

www.cad-detail.cz 

www.presbeton.cz 

www.purenit.cz 

www.hormann.cz 

www.konstrukce.cz 

www.stavebni-pouzdra.cz 

Použitý software: 

Graphisoft ArchiCAD 18 EDU 

Teplo 2014 

Microsoft Office 2013 
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http://www.rigips.cz/
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http://www.cad-detail.cz/
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http://www.purenit.cz/
http://www.mirelon.com/
http://www.konstrukce.cz/
http://www.stavebni-pouzdra.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

B. p. v. – Balt po vyrovnání 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Cca – cirka 

č. – číslo 

čl. – článek 

ČSN – česká státní norma 

DN – vnitřní průměr 

EPS – expandovaný polystyren 

k.ú. – katastrální území

MŽP – ministerstvo životního prostředí 

n. v. – nařízení vlády 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

PE – polyetylen 

PUR – polyuretan 

PVC – polyvinylchlorid 

RD – rodinný dům 

s. – strana 

Sb. – sbírky 

SO – stavební objekt 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

tl. – tloušťka 

TUV – teplá užitková voda 

VŠKP – vysokoškolská práce 

XPS – extrudovaný polystyren 

ZTI – zdravotně technická instalace 

ŽB – železobeton 
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