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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického rodinného domu ve Zlíně. Jedná se o 

samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží tvarově odpovídá 

písmenu L, příčně na něm je uloženo druhé nadzemní podlaží se dvěma převislými konci. 

Konstrukční systém navržen jako stěnový, zděný. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové 

monolitické. Zastřešení řešeno plochými střechami. Dům je navržen pro trvalé bydlení tří osob. 

Centrem prvního nadzemního podlaží je společenská zóna s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, 

oddělující klidovou zónu s ložnicí a pracovnou od zázemí domu a garáže. V patře se nacházejí dva 

pokoje, jeden s přístupem na lodžii. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům 

Nízkoenergetický dům 

Plochá střecha 

Lodžie 

 

 

Abstract 

This thesis describes the design of low-energy house in Zlin. It is a detached building with two floors. 

The first floor shape corresponds with the letter L, crosswise on it is saved the second floor with two 

overhangs. The structural system is designed as a wall, brick. Horizontal structures are reinforced 

concrete. Roofing dealt with flat roofs. The house is designed for permanent housing three people. 

The center of the first floor is a common area with kitchen, dining and living room, a quiet zone 

separating the bedroom and study the background of the house and garage. There are two bedrooms 

upstairs, one with access to the loggia. 

 

Keywords 

Family house 

Low-energy house 

Flat roof 

Loggia 
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1 Úvod 

 

 Cílem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby nízkoenergetického zděného rodinného domu ve Zlíně. Navrhovaný objekt je samostatně 

stojící, sestává ze dvou nadzemních podlaží, zastřešen plochými střechami. 

 Předmětem návrhu je dosažení nízké potřeby tepla na vytápění a minimalizace tepelných 

mostů. 

 Práce je dělena na jednotlivé dílčí části. Spolu s hlavní  textovou částí je práce členěna na 

studie a přípravné práce, situační výkresy, dokumentaci stavby, požárně bezpečnostní řešení a tepelně 

technické posouzení. 

 Studie a přípravné práce ukazují architektonický výraz objektu rodinného domu, jeho 

dispoziční uspořádání a konstrukční systém. Situační výkresy řeší návaznost stavby na její okolí. 

Dokumentace stavby je dále dělena na architektonicko-stavební řešení, jenž se zabývá stavebně 

materiálovým řešením objektu, dále na stavebně-konstrukční řešení podrobně popisující konstrukční 

systém a návaznosti, a požárně bezpečnostní řešení stavby řešící požadavky na požární bezpečnost. 

Poslední dílčí část tepelně technického posouzení se zabývá kontrolou požadavků tepelné ochrany 

stavby. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Nízkoenergetický zděný rodinný dům ve Zlíně 

Zlín 760 01, katastrální území Zlín, parcelní číslo 2941/50 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Karolina Ferraioli 

 č.p. 91, 763 63 Halenkovice 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jan Kulenda 

 č.p. 392, 763 63 Halenkovice 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Katastrální mapa 

 Územní plán Zlína 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Objekt rodinného domu je umístěn na nezastavěné parcele číslo 2941/50 v katastrálním území 

Zlína o celkové výměře 1316 m2. Pozemek je dle územního plánu veden jako plocha bydlení 

individuálního. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 Pozemek byl užíván jako zahrada. Na parcele se nenacházejí žádné stávající stavební 

objekty. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Pozemek se nenachází v chráněném ani záplavovém území. 
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d) údaje o odtokových poměrech 

 Dešťové svody střech vedou do sběrné nádrže pro zpětné využití s přepadem do dešťové 

kanalizace. Na pozemku není narušeno přirozené odvodnění vsakem. 

 

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

 Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním Zlína. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je řešena v souladu s obecnými požadavky. Z hlediska odstupové vzdálenosti 

nezasahuje nebezpečným požárním prostorem na sousední pozemky. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Napojení sítí a vjezd na pozemek budou provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou řešeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Napojení na inženýrské sítě, tj. splašková a dešťová kanalizace, vodovod, NTL plynovod, 

kabel NN. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

 parcelní číslo  vlastníci      druh pozemku 

2941/98  ELTRA, spol. s r.o.     zahrada 

2941/49  SJM Macků František Ing. a Macků Markéta zahrada 

 2941/32  Vachunek Tomáš     zahrada 

 2941/30  Ballošová Monika Ing.    zahrada 

 2941/51  SJM Mikulášek Petr a Mikulášková Martina zahrada 

 

 

  



- 13 - 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu pro bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o kulturní památku ani jinak dotčenou budovu. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navržená stavba je v souladu s technickými požadavky na stavby. Požadavky na bezbariérové 

užívání stavby nejsou vyžadovány. 

 

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

 Navržená stavba splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z jiných 

právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Neřeší se. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 zastavěná plocha:       228 m2 

 užitná plocha:        220 m2 

 zpevněná plocha:       167,25 m2 

 obestavěný prostor:       1157,67 m3 

 počet funkčních jednotek:      1 bytová jednotka (6 + kk) 
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i) základní bilance stavby 

 předpokládaný počet ubytovaných osob:     3 osoby 

 předpoklad roční potřeby vody:      105 m3/rok 

 průměrný roční nátok dešťové vody ze střechy do kanalizace:  102 m3/rok 

 průměrný roční nátok dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace: 18 m3/rok 

 třída energetické náročnosti budovy:      A 

 Likvidace odpadu při užívání hotového objektu bude probíhat v souladu s místním systémem 

komunálního odpadového hospodářství. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba 

oprávněná k likvidaci. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

 předpokládané datum zahájení:      září 2016 

 předpokládané datum dokončení:      září 2017 

 předpokládaná doba výstavby:      12 měsíců 

 

k) orientační náklady stavby        5 930 000 Kč 

 

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

 SO 01 Rodinný dům 

 

 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

  

  

V Brně dne 20. 5. 2016  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                            Jan Kulenda  
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek spadá pod katastrální území Zlín parcelní číslo 2941/50 o výměře 1316 m2. 

Půdorysně se jedná o parcelu obdélníkového tvaru o rozměrech 35,24x37,36 m. Pozemek se nachází 

v mírně svažitém terénu, klesá směrem k jihu. Pozemek je určen pro individuální bydlení. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Doposud nebyl proveden průzkum, jsou pouze zohledněny zkušenosti z okolní výstavby. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 V dané lokalitě se nenachází ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

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

 Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

 Objekt rodinného domu nevytváří svým provozem a charakteristikou žádný zásadní vliv na 

provoz a užívání okolních staveb a pozemků. Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v 

území, nebude bráněno přirozenému vsakování a nebude narušený přirozený odvod srážkové vody. 

Dešťová voda z plochých střech bude zachyceny ve sběrné nádrži s přepadem do dešťové kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa 

 Parcela nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. Ornice bude uložena na 

deponii a následně rozprostřena po pozemku. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 Před zahájením výstavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to splaškové a 

dešťové kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, kabelu NN. V místě vjezdu do garáže RD bude 

zhotovena zpevněná plocha pro příjezd z místní komunikace. 

 

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

 Před zahájením výstavby nutno vybudovat přípojky inženýrských sítí. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena jako rodinný dům, určený pro trvalé bydlení tří osob. Stavba je tvořena 

jednou bytovou jednotkou. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 V lokalitě se nachází rozptýlená zástavba samostatně stojících rodinných domů. Stavba RD 

není v rozporu s územním plánem. 

 

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

 Objekt RD je řešen jako samostatně stojící vícepodlažní zděný rodinný dům. 1NP tvarově 

odpovídá písmenu L, příčně na něm je uloženo 2NP se dvěma převislými konci. Stavbu dotváří tři 

ploché střechy. 

Vnější omítka objektu RD Weber.Pas Aquabalance v odstínu BI00 - bílá. Sokl Weber.Pas 

Marmolit v odstínu zrn MAR2 M092 (MBW 6) - černá. Vnitřní jádrová omítka Weber.Dur JRU se 

štukovou omítkou Weber.Dur Štuk a nátěrem v bílé barvě. 

Plastová okna, vstupní dveře od dodavatele Vekra a garážová vrata Lomax v černohnědé 

barvě. 

Interiérové a exteriérové zábradlí, oplechování, svody a kotlíky z TiZn plechů s nátěrem v 

odstínu RAL 9011 – grafitová černá. 

Veškeré zpevněné plochy z betonové velkoformátové dlažby. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) provozní řešení 

 1NP 

 Vstup do RD řešen ze severní části pozemku. Za vchodovými dveřmi se nachází místnost 101 

Zádveří umožňující přístup do 102 Kuchyň a jídelna, 103 Obývací pokoj, 109 WC, 110 Garáž, která 

samostatně navazuje na 108 Technická místnost. 103 Obývací pokoj tvoří komunikační prostor 

s místnostmi 104 Ložnice, 105 Šatna, 106 Koupelna, 107 Pracovna. Vedlejší vstupy do RD jsou 

orientovány z jižní strany pozemku a to v místnostech 103 Obývací pokoj a 102 Kuchyň a jídelna, 

které umožňuje vstup po schodišti do 2NP. 

 

 2NP 

 Na schodiště ve 2NP navazuje 201 Hala, která komunikačně spojuje 202 Pokoj pro hosty, 203 

Koupelna a 204 Pokoj, který umožňuje vstup na 205 Lodžie orientovanou na jih. 

 

 b) technologie výroby 

 Není řešeno. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba RD není navržena jako bezbariérová, bezbariérové užívání stavby není vyžadováno. 

 

B.2.5 Bezpečnost pro užívání stavby 

 Návrh objektu RD umožňuje následné bezpečné užívání stavby. Požární bezpečnost objektu 

RD je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným návrhem 

konstrukcí a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby. V oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o zákon 

č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. Stavba je navržena a bude provedena takovým 

způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 

poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) stavební řešení 

 Objekt RD je navržen se dvěma nadzemními podlažími z broušených cihel Porotherm. Střešní 

konstrukce řešena jako plochá střecha se spádem 2 %. Výplně vnějších otvorů oken a dveří Vekra, 

garážová vrata Lomax. 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení 

 Konstrukční systém je stěnový, zděný. 

 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

 Nosné konstrukce jsou navrženy z běžně užívaných a prověřených materiálů a dle 

standardních konstrukčních zvyklostí. Zatížení působící na objekt v průběhu jeho užívání nebude mít 

za následek zřícení stavby nebo její části, ani větší přetvoření konstrukcí. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 Objekt RD je vybaven vnitřní kanalizací, která zabezpečuje hospodárné a hygienicky 

nezávadné odvádění odpadních vod. Stavba vybavena vnitřním vodovodem děleným na rozvod 

studené pitné vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Objekt RD vybaven rozvody NTL plynu a 

elektrorozvody. V celém objektu RD je navrženo podlahové vytápění přímotopnými rohožemi. 

Stavba neobsahuje žádné technologické zařízení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Řešeno v samostatné příloze Požárně bezpečnostní zařízení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. 

Všechny stavební konstrukce a jejich styky jsou navrženy takovým způsobem, aby ve všech jejich 

místech splňovali minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nebude docházet 

ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. Stavební konstrukce splňují požadovaný i doporučený 

součinitel prostupu tepla UN. Navržené konstrukce vyhovují požadavkům na tepelnou ochranu 

stavby. Dle obálkové metody byla budova zatříděna do energetické náročnosti budovy jako A (Velmi 
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úsporná). Podrobně se tepelné technice a posouzení objektu věnuje v příloha Tepelně technické 

posouzení objektu. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 

 

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

prostředí 

 Větrání objektu uvažováno jako přirozené okny. 

 Vytápění objektu řešeno podlahovým vytápěním ve všech místnostech RD. 

 Osvětlení místností RD řešeno přirozeně i uměle. Při návrhu dodrženy normy ČSN 73 0580 

Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení. 

 Zásobování vodou řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. 

 Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do oddílné kanalizační stoky. 

Dešťová voda je odvedena do sběrné nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. 

 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k typu využití objektu se neuvažuje 

s prováděním zvláštních protihlukových a jiných opatření. Při běžném provozu objektu se 

nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Pozemek stavby se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Není třeba provádět 

opatření proti pronikáním radonu z podloží. 

 

 b) ochrana před bludnými proudy 

 Pro danou lokalitu se neuvažuje ochrana před bludnými proudy. 

 

 c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Pozemek stavby se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. Ochrana není vyžadována. 

 

d) ochrana před hlukem 

Pro danou lokalitu se neuvažuje ochrana před hlukem. 

  



- 21 - 

 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v povodňové oblasti. Opatření nejsou vyžadována. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Splaškové vody budou odvedeny domovní kanalizační přípojkou do oddílné splaškové 

kanalizace. Přepad dešťových vod ze sběrné nádrže připojen přípojkou do dešťové kanalizace. 

 Zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno nově vodovodní přípojkou ze stávajícího 

vodovodního řadu. 

 Napojení na elektrickou energii bude provedeno přípojkou ze sloupku na hranici pozemku 

investora, který je připojen na vedení kabelu NN. 

 Napojení vnitřního NTL odběrného plynového zařízení vedený do objektu přípojkou z HUP 

na hranici pozemku investora. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Přípojka splaškové i dešťové kanalizace potrubím z PVC KG DN 150. Na kanalizační přípojce 

osazena plastová revizní šachta o průměru 400 mm. 

 Vodovodní přípojka z HDPE 100 DN 32. 

 Napojení na elektrickou energii 3x32A. 

 NTL instalace (1,8 - 2,2 kPa). 

 

B.4 Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení 

 Parcela dopravně navazuje na místní komunikaci. Přilehlá komunikace je obousměrná, šířky 

5 m. 

 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno v severní části pozemku. Jedná se o 

zpevněnou plochu před garáží RD 5x6 m, doplněnou o dešťový žlab. 

 

 c) doprava v klidu 

 Garáž RD navržena pro parkování a odstavení jednoho vozidla, před garáží zpevněná plocha 

pro parkování a odstavení dvou vozidel. 
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 d) pěší a cyklistické stezky 

 Zpevněná plocha navržena u napojení objektu RD k hranici pozemku v severní části, jako 

okapový chodník a v jižní části RD. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) terénní úpravy 

 Pro hrubé terénní úpravy bude použita zemina z výkopů uložená na deponii na pozemku 

investora. Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Skrývka ornice uložená na 

deponii bude použita na finální úpravy terénu. 

 

 b) použité vegetační prvky 

 Na severní hranici pozemku bude vysazen živý plot, na nezpevněných plochách bude oseta 

tráva, u jižní hranice pozemku budou vysazeny volně stojící stromy. 

 

 c) biotechnická opatření 

 Nejsou řešena. 

 

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

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

 Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. Běžný 

komunální odpad bude likvidován v popelnicích umístěných dle projektové dokumentace v severní 

části pozemku investora a následně bude odvážen v rámci centrálního svozu odpadů dané lokality. 

 Ovzduší nebude znečištěno. 

Voda nebude znečištěna. Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání s vodou a vypouštění 

špinavých vod do kanalizace. 

Odpad bude při provádění stavby tříděn a likvidován dle druhu, tj. odevzdáván k recyklaci 

nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba k likvidaci oprávněná. Zatřídění 

vzniklých odpadů bude probíhat dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

 

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

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

Pozemek ani jeho těsná blízkost se nenachází v chráněném území. Stavba nebude mít vliv na 

přírodu a krajinu. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba svým vlivem nezasahuje do chráněného území Natura 2000. 

 

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

Návrh na zohledněné podmínek není vyžadován. 

 

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

jiných právních předpisů 

Objekt RD ani pozemek, na němž stavba leží, do ochranných ani bezpečnostních pásem 

nezapadá. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Pro stavbu bude zřízen odběr vody a elektrické energie. Pro stavbu budou použity běžně 

dostupné materiály a prvky. 

 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno drenážním systémem a přirozeně vsakem. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na staveniště bude řešeno z přilehlé komunikace v severní části pozemku. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 

 

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

V okolí staveniště se nenachází objekty k asanaci ani demolici, není zapotřebí kácení dřevin. 

Ochrana staveniště není zapotřebí. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Před zahájením výstavby bude provedena skrývka ornice, uložena na deponii na pozemku 

investora a následně rozprostřena kolem RD. 

 

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

S veškerými odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhlášky č. 

381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

 

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

Vytěžená zemina z výkopů bude uložena na deponii na pozemku investora a následně využita 

na hrubé terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Veškerá ornice 

bude rozprostřena kolem RD. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku ochrany 

životního prostředí. Dále při provádění stavby bude použitá mechanizace v dobrém technickém stavu, 

aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodržovány časové limity pro 

provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace musí být před odjezdem ze 

stavby očištěny. Případně musí být prováděno čištění komunikací. Mechanizace bude odstavena na 

zpevněných plochách, zamezení úniku škodlivých kapalin. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/06 Sb, Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a dalšími příslušnými předpisy 

a nařízeními. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Neřeší se. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a dopravu. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Neřeší se. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 předpokládané datum zahájení:      září 2016 

 předpokládané datum dokončení:      září 2017 

 předpokládaná doba výstavby:      12 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

  

  

V Brně dne 20. 5. 2016  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                            Jan Kulenda 
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D Technická zpráva 

Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Nízkoenergetický zděný rodinný dům ve Zlíně 

Zlín 760 01, katastrální území Zlín, parcelní číslo 2941/50 

 

Údaje o stavebníkovi 

 Karolina Ferraioli 

 č.p. 91, 763 63 Halenkovice 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jan Kulenda 

 č.p. 392, 763 63 Halenkovice 

 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) dispoziční a provozní řešení 

 Stavba je navržena jako rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, určený pro trvalé 

bydlení tří osob. Stavba je tvořena jednou bytovou jednotkou. 

 

1NP 

 Vstup do RD řešen ze severní části pozemku. Za vchodovými dveřmi se nachází místnost 101 

Zádveří umožňující přístup do 102 Kuchyň a jídelna, 103 Obývací pokoj, 109 WC, 111 Garáž, která 

samostatně navazuje na 108 Technická místnost. 103 Obývací pokoj tvoří komunikační prostor 

s místnostmi 104 Ložnice, 105 Šatna, 106 Koupelna, 107 Pracovna. Vedlejší vstupy do RD jsou 

orientovány z jižní strany pozemku a to v místnostech 103 Obývací pokoj a 102 Kuchyň a jídelna, 

které umožňuje vstup po schodišti do 2NP. 

 

 2NP 

 Na schodiště ve 2NP navazuje 201 Hala, která komunikačně spojuje 202 Pokoj pro hosty, 203 

Koupelna a 204 Pokoj, který umožňuje vstup na 205 Lodžie orientovanou na jih. 
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b) výtvarné a materiálové řešení 

Vnější omítka objektu RD Weber.Pas Aquabalance v odstínu BI00 - bílá. Sokl Weber.Pas 

Marmolit v odstínu zrn MAR2 M092 (MBW 6) - černá. Vnitřní jádrová omítka Weber.Dur JRU se 

štukovou omítkou Weber.Dur Štuk a nátěrem v bílé barvě. 

Plastová okna, vstupní dveře od dodavatele Vekra a garážová vrata Lomax v černohnědé 

barvě. 

Interiérové a exteriérové zábradlí, oplechování, svody a kotlíky z TiZn plechů s nátěrem v 

odstínu RAL 9011 – grafitová černá. 

Veškeré zpevněné plochy z betonové velkoformátové dlažby. 

 

c) bezbariérové užívání stavby 

 Požadavky na bezbariérové užívání stavby nejsou vyžadovány. 

 

d) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 

 Všechny navržené skladby konstrukcí vyhovují požadavkům vyplývajícím z normy ČSN 73 

0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 Akustika. Konkrétní popis a rozbor skladeb viz příloha 

Výpis skladeb konstrukcí. Tepelné technice a akustice vnitřního prostředí se podrobně věnuje příloha 

Tepelně technické posouzení objektu. 

 

D1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

a) stavební řešení 

Objekt RD je navržen se dvěma nadzemními podlažími z broušených cihel Porotherm. Střešní 

konstrukce řešena jako plochá střecha se spádem 2 %. Výplně vnějších otvorů oken a dveří Vekra, 

garážová vrata Lomax. 

 

b) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Konstrukční systém je stěnový, zděný. 

 

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Zemní práce 

 Pozemek bude vyčištěn a provede se skrývka ornice o tloušťce 300 mm. Bude zajištěno 

polohové a výškové zaměření a následně dojde k provedení výkopů pomocí strojní mechanizace. 

Bezprostředně před betonováním se výkopy upraví a začistí, základová spára se nechá převzít 

geologem a projektantem. 
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 Základové konstrukce 

 Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu C20/25 XC2 v nezámrzné 

hloubce minimálně 800 mm pod upraveným terénem. Na pasy bude následně zhotovena podkladní 

deska z prostého betonu C20/25 XC2 tloušťky 150 mm s vloženou kari sítí 150x150 mm. Spodní 

stavba zateplena Synthos XPS Prime 30 L o tloušťce 120 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce a příčky 

 Obvodové stěny z nosných broušených cihel Porotherm 30 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix. Obvodové stěny zatepleny kontaktním systémem ETICS z Isover EPS 100F 

tloušťky 200 mm. 

 Vnitřní nosné stěny z nosných broušených cihel Porotherm 25 SK Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix. Vnitřní příčky z broušených cihel Porotherm 14 Profi Dryfix na zdící pěnu 

Porotherm Dryfix.  

 

 Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce navrženy jako monolitické železobetonové desky tloušťky 250 mm. Desky 

z betonu C25/30 XC1, výztuž ocel B500B dle návrhu statika. 

 

 Konstrukce schodiště 

 Schodiště navrženo jako jednoramenné monolitické železobetonové. Šířka schodišťového 

ramene 1000 mm, výška stupně 187,5 mm, délka stupně 270 mm, počet stupňů 16, nosná deska 

tloušťky 100 mm. Schodiště z betonu C25/30 XC1, výztuž ocel B500B dle návrhu statika. Schodiště 

navrženo s distancí pro úpravu nášlapnou vrstvou tloušťky 50 mm. Dřevěné nášlapy na schody budou 

dle výběru a přání investora. 

 

 Střešní konstrukce 

 Plochá jednoplášťová střecha bez provozu se spádem 2 %. Hlavní vodotěsnící vrstva 

z měkčeného PVC přitížená vrstvou říčního kameniva. Spádová vrstva tvořena tepelnou izolací ze 

spádových klínů Styrotrade Styro EPS 200S. Střecha doplněna vrstvou tepelné izolace Isover EPS 

200S o tloušťce 240 mm. Parotěsnící vrstva z asfaltových pásů. 
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Výplně otvorů 

 Plastová okna a vstupní dveře od dodavatele Vekra, typ Premium Evo s trojitým 

zasklením, v dekoru červenohnědá Schwarzbraun. Sekční garážová vrata Lomax s elektrickým 

pohonem; v dekoru červenohnědá Schwarzbraun. Specifikace výplní otvorů viz Výpis oken, Výpis 

dveří. 

 

 Omítky 

 Vnější omítka na kontaktní zateplovací systém ETICS bude provedena ve skladbě stěrka 

Weber.Tmel 700 se skleněnou výztužnou síťovinou tloušťky 5 mm, podkladní nátěr Weber.Pas 

Podklad Uni a povrchová vrstva omítky Weber.Pas Aquabalance v tloušťce 5 mm. Sokl se shodnou 

skladbou s povrchovou vrstvou omítky Weber.Pas Marmolit tloušťky 5 mm. 

Vnitřní omítky stěn budou provedeny jádrovou omítkou Weber.Pas JRU v tloušťce 15 mm s 

štukem Weber.Dur Štuk do tloušťky 2 mm. 

 

Obklady 

Vnitřní keramické obklady provedeny z obkladaček dle výběru a přání investora. 

 

Podlahy 

Podlahy řešeny jako těžké plovoucí, v 1NP řešeny s tepelnou izolací Isover EPS tloušťky 120 

mm, ve 2NP řešeny kombinací tepelné izolace Isover EPS tloušťky 80 mm a kročejové izolace Isover 

N 4,0 tloušťky 50 mm. Zlepšení kročejové neprůzvučnosti je podmíněno použitím podlahových 

pásků Isover N/PP v tloušťce 15 mm pro oddělení od svislých konstrukcí. Roznášecí betonové 

mazaniny C20/25 vyztužené kari sítí 150x150 mm. Specifikace podlah viz Výpis skladeb konstrukcí. 

 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti na podkladní desce navržena z asfaltových pásů Elastek 40 

Special Mineral 4 mm a Glastek 40 Special Mineral 4 mm. Podloží stavby se nachází v lokalitě 

s nízkým radonovým rizikem. Kvalitní provedení hydroizolace zajistí dostatečnou ochranu proti 

radonu. 

 

d) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

 Sníh, sněhová oblast III, typ krajiny normální, sk(III) = 1,5 kN/m2, s = 1,2 kN/m2 
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e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

 Na objektu RD je užito tradičních postupů a prvků na trhu volně dostupných. Neobvyklé 

konstrukce a technologie nejsou v projektu řešeny. 

 

f) zajištění stavební jámy 

 Stavební jáma bude svahována pod bezpečným sklonem svahu 2:1. Rýhy na základové pasy 

budou ponechány po výkopu jako svislé, nepažené. 

 

g) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případně sousední stavby 

 Objekt RD svým charakterem neovlivní stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 

stavby. Technologické podmínky postupu prací nejsou vyžadovány. 

 

h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Důraz je kladen na provedení spojů a převazby asfaltových pásů hydroizolace u podkladní 

desky a PVC folie u plochých střech, s ohledem na kvalitu provedení v místech prostupů. 

 

 

 

 

 

Technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

dle přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

  

V Brně dne 20. 5. 2016  

  

  

 

 

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                            Jan Kulenda 
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3 Závěr 

 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení a zhotovení projektové dokumentace pro stavbu 

nízkoenergetického zděného rodinného domu ve Zlíně. 

Při vypracování bakalářské práce jsem vycházel ze znalostí získaných během studia a praxe, 

předešlých projektů, vycházel jsem z platných právních předpisů, norem a vyhlášek. Práce byla 

zpracována v rozsahu dle zadání vedoucího bakalářské práce. 

Úloha nízké potřeby tepla pro vytápění byla v rámci prostupu tepla obálkou budovy splněna. 

Stavba je zatříděna do klasifikační třídy A, velmi úsporná. 

 Vypracování bakalářské práce je pro mě cennou zkušeností. Získal jsem ucelený přehled nad 

dokumentací pro provedení stavby a zdokonalil se v projekčně realizační rovině. 
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stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

 

vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 

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

 

novela č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

 

zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií 

 

vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a změn 

 

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

 

předpis č. 221/2014 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb. 
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Normy a předpisy 

 

ČSN 01 3420 (07/2004), Výkresy pozemních staveb, 

 

ČSN 73 4301 (06/2004), Obytné budovy 

 

ČSN 73 0540-2 (10/2011), Tepelná ochrana budov 

 

ČSN 73 0532-Z2 (03/2010), Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků 

 

ČSN 73 4130 (03/2010), Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 

 

ČSN 73 0810 (04/2009), Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

 

ČSN 73 0802 (05/2009), Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

 

ČSN 73 0833 (09/2010), Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

 

 

Technické listy a katalogy výrobců, elektronické zdroje 

 

www.wienerberger.cz 

 

www.isover.cz 

 

www.stavba.tzb-info.cz 

 

www.weber-terranova.cz 

 

www.vekra.cz 

 

www.lomax.cz 

 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.stavba.tzb-info.cz/
http://www.weber-terranova.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.lomax.cz/
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www.sapeli.cz 

 

www.dek.cz 

 

www.topwet.cz 

 

 

5 Seznam použitých zkratek 

 

RD  rodinný dům 

NP  nadzemní podlaží 

p. č.  parcelní číslo 

č. p.  číslo popisné 

m n. m. metry nad mořem 

Bpv  Balt po vyrovnání 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

PB  polohový bod 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3  metr krychlový 

dB  decibel 

ŽB  železobeton 

PB  prostý beton 

NN  nízké napětí 

NTL  nízkotlaký plynovod 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

RŠ  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

ES  elektroměrová skříňka 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PUR  polyuretan 

p. ú.  požární úsek 

http://www.sapeli.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.topwet.cz/
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Pv  výpočtové požární zatížení 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

PHP  přenosný hasící přístroj 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

tl.  tloušťka 

ČSN  česká technická norma 

Sb.  Sbírky 

MV ČR ministerstvo vnitra České republiky 

MMR ČR ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhl.  vyhláška 

q  nahodilé zatížení 

g  stále zatížení 

Σ  suma 

Λ  součinitel tepelné vodivosti 

Rd  únosnost 

ϴai  návrhová teplota interiéru 

ϴe  návrhová teplota exteriéru 

Φi  vlhkost v interiéru 

fRsi  teplotní faktor 

U  součinitel prostupu tepla 

UN,rq  požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc  doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc  doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq  požadovaný součinitel prostupu tepla 
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