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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu, který se nachází 

v katastrálním území obce Havlíčkův Brod. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený 

rodinný dům se samostatně stojícím skladem zahradního náčiní a krytým parkovacím 

stáním pro dva osobní automobily. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Obvodové 

konstrukce jsou tvořeny z keramických bloků Heluz, zateplené kontaktním 

zateplovacím systémem. Vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovými 

dutinovými předpjatými panely Spiroll. Objekt je zastřešen plochou. Bakalářská práce 

je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Klíčová slova 

rodinný dům, plochá střecha, zděná stavba, kontaktní zateplovací systém, Heluz, 

ekonomická stavba 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the project of a new detached house, which is situated 

in the cadaster area of the Down of Havlíčkův Brod. The building is a two-floor house 

without a cellar, with a detached garden tools storage and a carport for two cars. The 

building is designed for a four-member family. The perimeter constructions consist of 

clay blocks Heluz and are insulated with a contact thermal insulation system. The 

horizontal load-bearing construction consists of reinforced concrete prestressed hollow 

core slabs Spiroll. The house is roofed with a flat roof. The bachelor’s thesis has the 

form of a design documentation for the building process.  

Keywords 

Detached house, flat roof, walled construction, contact thermal insulation systém, 

Heluz, economical building  
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1 Úvod 

Cílem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rodinného domu o 2 nadzemních podlažích, s odděleným skladem a 

krytým stáním pro 2 osobní automobily. Projektová dokumentace se skládá z 

jednotlivých dílčích částí. Spolu s hlavní textovou částí je práce členěna na přípravné a 

studijní práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční 

řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku objektu.  

 Při zpracování projektu RD jsem se snažil využívat tradičnějších materiálů, které 

jsou už standartně používané v praxi. Práce je provedena v souladu se všemi platnými 

zákony, vyhláškami a normami České republiky v aktuálním znění.  

 Ve studijních a přípravných pracích jsem navrhnul dispoziční řešení a celkový 

architektonický dojem stavby. Situační výkresy definují umístění stavby na pozemku a 

charakteristiku okolních pozemků. Architektonicko-stavební řešení vystihuje dimenze 

prostor, stavební a materiálové řešení a funkční návaznosti. Stavebně konstrukční řešení 

upřesňuje jednotlivé stavební detaily, konstrukční vztahy, specifikace materiálů a výpis 

skladeb konstrukcí a prvků. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje kontrolou splnění 

požadavků požární bezpečnosti staveb pro bydlení. V části stavební fyziky je 

zkontrolováno splnění požadavků na úsporu energie a tepelnou ochranu budovy.  
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A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

název stavby:  Rodinný dům, Havlíčkův Brod 

Adresa:  Rozkoš, Havlíčkův Brod 

Katastrální území: Havlíčkův Brod [723410] 

Parcelní číslo:  par. č. 674/94 723410 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

   Ing. Kateřina Komínková     

   Lipová alej 14    

695 01 Hodonín      

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

   Petr Sedlák 

   Mánesova 34 81 

   580 01 Havlíčkův Brod 

    

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 - Územní plán obce Havlíčkův Brod 

 - Katastrální mapa Havlíčkova Brodu 

 - Mapa inženýrských sítí 

 - Informace správců inženýrský sítí a technické infrastruktury  

 - Radonový index pozemku 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Plocha pozemku: 1202,6 m
2
 

 Plocha zastavěná: 102,8 m
2 
 

 Plocha zpevněná: 122,5 m
2 

 
Plocha zeleně:  949,2 m

2
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b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Pozemek byl užíván jako orná půda, byl vyňat z pozemkového fondu. V 

současné době je již veden v územním plánu obce Havlíčkův Brod jako oblast pro 

bydlení (výstavba rodinných domů – plocha bydlení individuálního). 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Pozemek není památkově, ani jinak chráněn, ani se nenachází v záplavovém 

území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech  

 Pozemek je mírně svažitý. Plocha je převážně zatravněná. Pozemek je přirozeně 

odvodněn vsakem. 

 

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

plánování 

 Tato parcela je dle územního plánu obce Havlíčkův Brod, stejně jako sousední 

parcely, stabilizovanou plochou pro bydlení – individuální bydlení. Navrhovaná stavba 

je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Vzájemné odstupy staveb 

jsou také dodrženy. Z hlediska požární bezpečnosti odstupové vzdálenosti nikde 

nezasahuje nebezpečným požárním prostorem na sousední pozemky. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Nebyly vzneseny žádné požadavky dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Související ani podmiňující investice nejsou plánovány. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

 674/93 – trvalý travní porost  

674/95 – trvalý travní porost 

667/42 – ostatní plocha  

659/4 – orná půda 

653/2 – orná půda 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba pro bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalá. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

 Stavba není památkově ani jinak chráněna. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navržené řešení je v souladu s požadavky o obecných technických požadavcích 

na výstavbu. Novostavba je vícepodlažní a nesplňuje obecné požadavky pro 

bezbariérové užívání osobami (požadavky nejsou vyžadovány). 

 

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

právních předpisů  
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 Požadavky dotčených orgánů budou zpracovány do projektové dokumentace a 

budou provedeny dle požadavků dotčených orgánů, požadavky vyplývající z jiných 

právních předpisů nejsou uvedeny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  102,8 m
2 
 

Užitná plocha RD:  143,35 m
2 
 

Počet bytových jednotek: 1 (4+kk) 

Počet uživatelů:  4 (5) osoby  

Plocha zeleně:   949,2 m
2 
 

Plocha zpevněných ploch: 122,5 m
2 

 

i) Základní bilance stavby 

 Roční množství odpadních vod: 4 osoby – 191,40 m3/rok  

Celková denní potřeba vody:  4 osoby – 1800 l/den  

Hodnocená budova rodinného domu spadá do třídy B – úsporná  

Dešťová voda bude odvedena do retenční nádrže, která bude napojená na 

vsakovací nádrž. 

  

j) Základní  předpoklady  výstavby   

 Předpokládané zahájení stavby:   1.10. 2016 

Předpokládané ukončení stavby:  1.10. 2017 

 

k) Orientační náklady stavby 

Rodinný dům – 648 m
3 

     4500 Kč/m
3
  2 916 000,- 

zpevněná plocha - 103 m
2  

       3000 Kč/m
2
  309 000,- 

oplocení – drátěný plot – 127 m          1000 Kč/m
2
  127 000,- 

oplocení – bet. tvarovky + dřevěná výplň – 18 m   2000Kč/m   36 000,- 

přípojky – 40 m     2000Kč/m  80 000,- 
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Předpokládané celkové náklady na stavbu:          cca 3 468 000,- Kč 

   

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

 

Stavební objekty:  

SO 01 – Novostavba rodinného domu  

SO 02 – Přípojky  

SO 03 – Zpevněné plochy  

SO 04 – Oplocení 

SO 05 – Vsakovací nádrž na dešťovou vodu 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby se nachází západně od středu města mezi centrem a čtvrtí Perknov. Je 

mírně svažitý k jižní straně a je zatravněn. Leží v zasíťovaném území. Ze severní strany 

hraničí s místní komunikací. Ze strany západní s ornou půdou a dalších dvou stran s pozemky 

určenými k zástavbě. Výměra pozemku je 1202,6 m
2
. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Dosud nebyl proveden žádný průzkum, jsou pouze zohledňovány zkušenosti z 

předchozí výstavby. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemkem nevedou žádné inženýrské sítě ani jiná zařízení, která by měla být 

chráněna bezpečnostními pásmy. Objekt nespadá do žádného bezpečnostního ani ochranného 

pásma. 

 

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

 Pozemek se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 

 

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

poměry v území 

 Navrhovaný rodinný dům nenaruší okolní zástavbu a nebude mít na ni negativní vliv.  

Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před zahájením výstavby nebude třeba žádných asanací, demolic ani kácení dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

   pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Ornice zůstane umístěna po dobu výstavby na deponii v blízkosti stavby na jižní části 

pozemku investora a po dokončení bude rozprostřena okolo hotového objektu RD. Část 
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vytěžené neúrodné zeminy ze stavební jámy a rýh základových pasů bude použita na hrubé 

vyrovnání terénu okolo RD. Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

   dopravní a technickou infrastrukturu) 

 Před započetím všech stavebních prací, bude dokončena komunikace vedoucí k 

pozemku a spolu s ní i veškeré inženýrské sítě a technická infrastruktura. V rámci stavby 

budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to:  

 - elektro NN  

 - přípojka vodovodu 

 - přípojka splaškové kanalizace  

 - přípojka nízkotlakého plynovodu  

 V místě vjezdu do garáže RD, bude vytvořen nájezd z komunikace přes snížený 

přejezdový práh chodníku na zpevněnou plochu před prostorem garáže. Napojení sítí a vjezd 

budou provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

Současně s výstavbou objektu RD dojde k výstavbě plotu na hranici pozemku a přilehlé 

komunikace. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účelem stavby:    stavba pro bydlení  

Počet osob užívajících stavbu: 4 (5) osob  

Zastavěná plocha:    102,8 m2  

V rodinném domě se nachází: 

 1.NP: zádveří, šatna, chodba, obytná místnost s kuchyňským koutem, 

koupelna, technická místnost, WC, sklad nářadí  

 2.NP: chodba, 2x pokoj, pokoj s koupelnou, koupelna s WC 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací dokumentace.  

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

Rodinný dům má obdélníkový tvar stejně jako kryté parkovací stání. Prostorově 

působí objekt jako dvě krychle. Objekt zastřešují dvě ploché střechy. Největší zpevněnou 

plochu tvoří příjezdová komunikace k parkovacím stáním. Na jižní straně navazuje terasa.  

Fasáda objektu bude bílá s kontrastu s šedými prvky (výplně otvorů, oplechování). 

Opticky bude objekt dělit pouze tmavší odstín soklové části. Jednotlivé pohledy a materiálové 

řešení je rozepsáno ve výkresové části. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 Dispoziční řešení rodinného domu je navrženo v souladu s podmínkami provozu v 

budově, odpovídá tedy objektu pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Přístup do objektu bude 

umožněn vstupními dveřmi ze východní strany objektu do zádveří. Ze zádveří můžeme 

vstoupit do šatny a chodby na kterou navazuje obytná místnost kuchyňským koutem, 

schodišťový prostor, WC a koupelna. Technická místnost je přístupná přes koupelnu. 

Jednotlivá patra jsou propojena schodištěm. Ve 2.NP se při výstupu po schodišti nalezneme 

na chodbě, ze které je přístup do koupelny s WC, dvou pokojů a ložnice s vlastní koupelnou. 

V 1.NP se dále nachází terasa přístupná z obývacího pokoje. Vjezd na pozemek je ze severní 

strany pozemku z místní asfaltové komunikace.  

  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Návrh rodinného domu nepředpokládá užití osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, stavba není navržena jako bezbariérová a nevyžaduje tedy splnění požadavků pro 

bezbariérové užívání. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Schodiště uvnitř objektu je opatřeno zábradlím výšky 900 mm. Francouzská okna ve 

2.NP mají zábradlí výšky 1000 mm. Budova je navržena tak, aby nevznikala žádná rizika při 

užívání stavby, tak aby splňovala veškeré bezpečnostní požadavky dle OTP. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Stavební objekty:  

SO 01 – Novostavba rodinného domu  

SO 02 – Přípojky  

SO 03 – Zpevněné plochy  

SO 04 – Oplocení 
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SO 05 – Vsakovací nádrž na dešťovou vodu 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Pitnou vodou 

je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Objekt je napojen na síť nízkého napětí.  

Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem. Dešťová voda je odváděna do nádrže na 

dešťovou vodu, která je napojena na vsakovací nádrž. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Je řešeno v samostatné příloze projektu. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty prostupu tepla. Byly 

navrženy dle ČSN 73 0540 – 2. 

 

b)  Energetická náročnost stavby: 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. Viz příloha PENB. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Není řešeno 

 

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

prostředí 

 Při výstavbě objektu nesmí být okolí stavby zatěžováno nadměrně negativními jevy, 

zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál bude odvážen na příslušné skládky a bude 

zajištěna likvidace nebezpečného odpadu. Výstavba nebude zdrojem nadměrných hlučností, 

exhalací a jiných škodlivin. 

 Větrání objektu bylo navrhnuto přirozeně okny.  

 Vytápění je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem.  

Osvětlení – plochy okenních otvorů jsou navrženy podle normy tak, aby bylo 

poskytnuto dostatek přirozeného světla, za nepříznivých podmínek pak bude světlo zajišťovat 

umělé osvětlení. Osvětlení je provedeno dle normy ČSN 36 0450 a ČSN 36 0451. 
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Splaškové vody jsou svedeny kanalizační přípojkou do kanalizační stoky. Napojení 

řešeno potrubím z PVC. Dešťová voda je odvedena do sběrné nádrže, zakopané pod úrovní 

upraveného terénu. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Výsledek radonové zkoušky byl zapracován do PD. V této lokalitě je zjištěno střední 

riziko radonového indexu. Navržena asfaltová izolace odpovídající radonovému zatížení.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebyla řešena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

 Vzhledem k charakteru okolí nebyla řešena. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

 Obvodový plášť a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu před 

hlukem. Všechny konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 73 0532. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

 Vzhledem k situaci pozemku vůči možnému zdroji povodně není třeba řešit. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

Stavba je připojena na veřejnou elektrickou síť, plynovod, vodovodní síť a kanalizaci. 

Polohy přípojek jsou zobrazeny v situačním výkrese. 

 

   b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Řešeno v jiné příloze projektové dokumentace (TZB). 
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B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

 Přístup na pozemek je navržen ze severní strany. Vjezd na pozemek je řešen 

betonovou dlažbou, která je navržena až k hlavnímu vstupu. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Příjezdová cesta bude napojena na stávající komunikaci. 

 

c) Doprava v klidu: 

 Na pozemku je umístěno garážové stání, které je dimenzováno pro dva osobní 

automobily. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: 

 Před započetím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na deponii 

na stavebním pozemku investora pro pozdější terénní úpravy. Zemina z výkopu pro základy 

bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze množství nutné pro hrubé 

terénní úpravy. Nakonec budou provedeny terénní úpravy respektující původní terén. 

 

b) Použité vegetační prvky: 

 Nezpevněná plocha pozemku bude oseta trávou. Volba vegetace a vegetačních prvků 

bude ponechána na investorovi, popřípadě na zahradním architektovi. 

 

c) Biotechnická opatření: 

 Biotechnická opatření nejsou řešena. 

 

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

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

 Objekt nebude svým provozem obtěžovat okolí hlukem. Během výstavby bude 

dočasně zvýšena hlučnost a prašnost. Všechny použité konstrukce a materiály musí 

vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin. Práce a použité technologie nemají 

vliv na zhoršování životního prostředí.  
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 Při provádění stavby bude odpad tříděn a likvidován dle druhu, 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 stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  

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

 Na okolní krajinu nebude mít stavba zásadní vliv. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy Natura 

2000. 

 

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

 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

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

jiných právních předpisů: 

 Ochrana inženýrských sítí bude provedena dle příslušných právních předpisů. Budou 

dodrženy odstupové vzdálenosti od všech příslušných objektů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Potřeby a spotřeby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 

Pro stavbu bude zřízen odběr NN ze sloupku na hranici pozemku provedené rozvodné 

přípojné skříně, samostatným staveništním rozvaděčem. Zásobování vodou bude realizováno 

z provedené přípojky vody. 
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b) odvodnění staveniště  

 Veškerá voda bude vsakována na pozemku na zbylé travnaté ploše. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

             Na staveniště bude přístup z přilehlé komunikace ležící při severní hranici pozemku. 

 

d) vliv provádění stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jedná se o stavbu rodinného domu, kde nevznikne nadměrné dopravní zatížení 

okolních komunikací.  

 

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

dřevin: 

 V uvažované ploše se nenachází objekty pro demolici ani stromy, které by bylo nutné 

pokácet. Není nutná zvláštní ochrana okolí staveniště. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Při výstavbě nedojde k záboru veřejného prostranství. 

 

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

 Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 

Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve velkoobjemových 

kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných odpadů. Recyklovatelné 

odpady budou tříděny skladovány odděleně, odvezeny do sběrných surovin nebo k recyklaci. 

Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně použit na zához a zbylá zemina bude 

odvezena na příslušnou skládku. Skrytá ornice bude použita zpět pro terénní úpravy. Zatřídění 

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

 

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

Ornice se bude při výstavbě skladovat na pozemku stavebníka. Nadbytečná zemina 

bude odvezena na skládku. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Stavba se nenachází v chráněném území. Bude prováděna dle příslušných požadavků 

životního prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Stavba bude prováděna pod stavebním dozorem. Všichni pracovníci budou proškoleni 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Objekt není řešen jako bezbariérový. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a dopravu. 

Přístup na staveniště je přes hlavní vjezd. Stroje a vozy před opuštěním staveniště budou 

řádně očištěny. 

 

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 výstavby:   říjen 2016  

Předpokládané datum dokončení výstavby:   říjen 2017 

Předpokládaná doba výstavby objektu RD:   12 měsíců 
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D Technická zpráva 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a) dispoziční a provozní řešení 

 Dispoziční řešení rodinného domu je navrženo v souladu s podmínkami provozu v 

budově, odpovídá tedy objektu pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Ze zádveří můžeme vstoupit do 

šatny a chodby na kterou navazuje obytná místnost kuchyňským koutem, schodišťový prostor, 

WC a koupelna. Technická místnost je přístupná přes koupelnu. Jednotlivá patra jsou 

propojena schodištěm. Ve 2.NP se při výstupu po schodišti nalezneme na chodbě, ze které je 

přístup do koupelny s WC, dvou pokojů a ložnice s vlastní koupelnou. V 1.NP se dále nachází 

terasa přístupná z obývacího pokoje a před vstupem do objektu dvě krytá stání pro osobní 

automobily se skladem zahradní techniky. 

 

b) výtvarné a materiálové řešení 

 Pohledová omítka objektu je navržena v bílé barvě s jemnou strukturou. Soklovou část 

pokrývá stěrka tmavého odstínu. Nerezový komín vytváří dominantní prvek na fasádě. 

Ostatní prvky objektu jsou laděny do šedé barvy (okna, oplechování).  Uvnitř objektu 

provedeny vápenocementové štukové omítky. Výplně otvorů budou v šedém odstínu. 

Zábradlí je z bezpečnostního skla s nerezovým upevněním. Okapový chodníček z kačírku a 

zpevněné plocha z betonové dlažby společně s dřevenou terasou ohraničují objekt. 

   

c) bezbariérové užívání stavby 

 Objekt RD není navržen jako bezbariérový, bezbariérové řešení není vyžadováno. 

 

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.  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) stavební řešení  

 Objekt je navržen jako nadzemní dvoupatrový. Stavba je realizována jako zděná z 

kusových prvků Heluz Family 25 broušená v modulech 125 mm. Soklová část objektu je z 
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tvarovek betonového ztratného bednění tl. 250 mm prolity betonem C20/25. Skladbu stropů 

hlavního objektu tvoří ŽB předpjaté stropní panely Spiroll tl. 200 mm. Garážové stání 

zastřešuje ŽB monolitická deska tl. 250 mm. 

 

b) popis navrženého konstrukčního systému stavby  

 Konstrukční systém stěnový, zděný.  

  

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

 Pro stavbu budou použity běžně dostupné materiály a prvky, které odpovídají 

současným technickým normám.  

 

 Zemní práce  

 Po vytyčení se provede se skrývka ornice o tloušťce 200 mm. Zemní práce budou 

provedeny v jedné etapě. Bezprostředně před betonováním se výkopy upraví a začistí, 

základová spára se nechá převzít stavební dozorem. 

 

 Základy 

 Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu do minimálně 800 

mm nezámrzné hloubky od původního terénu. Na základové pasy navazuje betonové ztratné 

bednění a podkladní deska tl. 150 mm. Na konstrukce je použit beton C20/25 XC2. Na 

podkladní desku je užito stejné třídy betonu a pro vyztužení je vložena KARI síť o průměru 6 

mm, velikost ok 100x100.  

 

 Svislé nosné konstrukce a příčky 

 Jako obvodové i vnitřní nosné konstrukce jsou použity kusové prvky Heluz Family 25 

broušená na maltu pro tenké spáry. Obvodové stěny zatepleny kontaktním systémem ETICS z 

EPS 100F λ=0,032 W/mK tloušťky 100 mm.  

 

 Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1.NP i 2. NP je skladba prefabrikovaných ŽB předpjatých 

stropních panelů Spiroll tl. 200 mm. Přesnější specifikaci upřesní dodavatel. 
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 Konstrukce schodiště   

 Schodiště mezipatry je navrženo jako dřevené schodnicové částečně točité. Šířka 

schodišťového ramene je 950 mm, výška stupně 176 mm, délka stupně 271 mm, počet stupňů 

ramene je 16. Přesnou specifikaci upřesní dodavatel. 

 

 Střešní plášť  

 Byla navržena jednoplášťová plochá střecha. Hydroizolační vrstvu tvoří souvrství 

asfaltových pásů viz. výpis skladeb. Tepelnou ochranu zajišťuje izolace z EPS, přesná 

specifikace viz. výpis skladeb.  

  

 Komín 

 V objektu je osazen nerezový komín Schiedel kerastar průměru 140 mm. Na komín 

bude napojen kondenzační kotel. 

 

 Omítky  

 Vnější fasádní omítka na kontaktní zateplovací systém ETICS bude provedena ve 

skladbě: 

Tmel se skleněnou výztužnou síťovinou tloušťky 3 mm, tmel 3 mm, penetrace, akrylátová 

stěrková omítka 3mm.  

 

  Vnitřní omítky stěn budou provedeny jádrovou vápenocementovou omítkou + štuk 20 

mm.  

 Obklady budou dle výběru investora. 

 

 Podlahy 

 Podlahy řešeny jako těžké plovoucí, s tepelnou izolací EPS 150 λ=0,035 W/mK s 

teplovodním podlahovým vytápěním, Nášlapné vrstvy dle specifikace/druhu jednotlivých 

místností (konkrétně viz příloha: Výpis skladeb konstrukcí).  

 Hydroizolace  

Hydroizolační souvrství asfaltových pásů zajišťuje požedované vlastnosti proti vlhkosti a 

radonu - 2x SBS modif. asf. pás, vložka z polyesterové rohože. 
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 d) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 Neřeší se 

 

 e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů  

 Na objektu RD je užito tradičních postupů a prvků  

  

 f) zajištění stavební jámy 

 Neřeší se 

 

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

vlastní konstrukce, případně sousední stavby  

 Neřeší se 

 

 h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Je třeba dbát na provedení spojů a převazby asfaltových pásů hydroizolací, s důrazem 

na kvalitu provedení v místech prostupů. 
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3 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhotovení dílčí část projektu rodinného domu pro 

provedení stavby v Havlíčkově Brodě v oblasti Rozkoš. Chtěl jsem navrhnout jednoduché, 

ekonomicky dostupnější a především funkční bydlení pro menší rodinu.  

 Výsledkem je rodinný dům o dvou podlažích a zastřešeným stáním pro dva osobní 

automobily se skladem zahradní techniky. Zastřešení plní dvě ploché střešní roviny. 

Materiálové řešení je zvoleno z často používaných materiálů, které potencionální investoři 

často vidí při realizacích. Považuji je tedy za lidem blízké a hlavně funkční. Projekt obsahuje 

mimo jiné 13 konstrukčních detailů. Jsou zaměřeny především na vztahy napojení terénu k 

objektu a detaily střešní roviny. Návrh splňuje platné zákony, vyhlášky a normy.  

 Pří přípravě a kompletaci bakalářské práce jsem využil znalostí získaných v průběhu 

studia a zkušeností při realizaci staveb. Mohu říct, že vypracování bakalářské práce bylo pro 

mě přínosem.  

 Výsledný návrh rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími odpovídá rozsahem 

a řešením zadání bakalářské práce. 
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XPS extrudovaný polystyren 
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vyhl. vyhláška 

Sb. sbírka zákona 

Kč koruna česká 

ks kusů 

tl. tloušťka 

č. číslo 
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Tab. tabulka 

atd. a tak dále 

pozn. poznámka 

kce konstrukce 

m n. m. metrů nad mořem 

Zde neuvedené zkratky a symboly jsou vysvětlené v místě výskytu. 
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