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Abstrakt�
Bakalá�ská práce �eší projekt jednogenera�ního rodinného domu pro �ty��lennou rodinu. 
Objekt je samostatn� stojící, má dv� nadzemní podlaží a �áste�né podsklepení. Sou�ástí domu 
je garáž. Nosné prvky konstrukce jsou tvo�eny POROTHERM systemem. St�echa nad 
objektem rodinného domu je sedlová, sklon 35° z betonových tašek KMB Hodonka.Objekt je 
zateplen systémem ETICS. Stavba je situována v m�st� Letohrad na rovinném terénu. Práce je 
zam��ena na realiza�ní dokumentaci objektu a podrobné zpracování jednotlivých detail�. �
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m, POROTHERM system, �áste�né podsklepení, garáž, p�íst�ešek, KM BETA, 
sedlová st�echa, obytné podkroví, terasa, st�ešní okno, SCHIEDEL, komín, požární 
bezpe�nost, vsakovací jímka, hydroizolace, tepelná izolace �
�

�

�

Abstract�
This Bachelor´s thesis solves a project of family house for one generation. Object has two 
floors and basement. The second floor is realised as an attic. Garage is a part of a house. 
Supporting parts of construction are made of POROTHERM system. The saddle roof is 
created with concrete tiles KMB Hodonka. Object is insulated by ETICS system. The building 
is situated in Letohrad. Surrounding terrain is flat. The project is focused on implementation 
part of documentation and treatment of particular details.  
�

Keywords�
Family house, POROTHERM system, basement, garage, carport, KM Beta, double sloping 
roof, attic, terrace, roof window, Schiedel, chimney, fire safety, hydroisolation, thermal 
isolation  
…�
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ÚVOD 

Bakalá�ská práce �eší projekt jednogenera�ního rodinného domu pro �ty��lennou 

rodinu. Objekt je samostatn� stojící, má dv� nadzemní podlaží a �áste�né podsklepení.

Sou�ástí domu je garáž. K objektu je p�istav�n p�íst�ešek pro auto, zast�ešen 

polykarbonátovou st�ešní krytinou. Nosné prvky konstrukce jsou tvo�eny POROTHERM 

systémem. St�echa nad objektem rodinného domu je sedlová, sklon 35° z betonových tašek 

KMB Hodonka.Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS.  

Stavba je situována v m�st� Letohrad na rovinném terénu. Objekt je založen na jílovité 

hlín�, podloží je pískovcové. Základy jsou provedeny jako základové pasy z betonu prostého 

t�ídy C15/20 osazené v nezamrzné hloubce. Na základové pasy je položena základová deska 

tl. 150mm. Kolem celého objektu bude v základové spá�e provedena drenáž pro odvod spodní 

vody do vsakovací jímky.  

Suterénní st�na je složena z betonových tvárnic s p�idanou výztuží zalitou betonovou 

sm�sí. Pro obvodové nadzemní st�ny jsou použity tvárnice systému POROTHERM. Stropní 

konstrukce jsou rovn�ž ze systému POROTHERM – POT a MIAKO s vloženou výztuží. 

Hydroizolace spodní stavby je �ešena dv�mi modifikovanými asfaltovými SBS pásy. 

Zateplení suterénní st�ny je z extrudovaného polystyrenu, fasádní zateplení je �ešeno 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Práce je zam��ena na realiza�ní dokumentaci objektu a podrobné zpracování 

jednotlivých detail�.  
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a) IDENTIFIKACE STAVBY 

Název:  Novostavba rodinného domu s garáží, Letohrad 

Místo stavby:  parc.�. 355/6 

k.ú. Orlice (680672) 

Majitel parcely:  Petra Janotová 

Mistrovice 188, 561 64 Mistrovice 

Projektant, �ešitel:  Zuzana Králíková 

Orlice 147 

561 51, Letohrad 

tel: +420 736 261 839 

e-mail: kralikova.zuzka@centrum.cz

Stupe�:  Stavební povolení 

Stavební ú�ad:  Letohrad 

Zam	�ení pozemku: Katastralní ú�ad Ústí nad Orlicí 

Podklady pro zpracování: platné vyhlášky �R, na�ízení vlády �R, zákony �R a 

normy �SN, �SN EN, ISO 

Charakteristika stavby:                     Rodinný d
m 2NP+1PP,zd	ná budova,sedlová st�echa 

b) ÚDAJE O ÚZEMÍ, STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH 

    VZTAZÍCH 

Dosavadní využití pozemku:

Dle výpisu z katastru nemovitostí je pozemek veden jako trvalý travní porost o vým	�e  

1105 m2. 

Pozemek je dle platného územního plánu zahrnut do zastavitelné plochy v zastav	ném území 

(vyjád�ení z územního hlediska 21.9.2011, Katastralní ú�ad Ústí nad Orlicí). 

Pozemek, na kterém má být uskute�n	na stavba, není v sou�asné dob	 využíván je celý 
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zatravn	n a nenachází se na n	m žádné stromy a ke�e. 

Zastav	nost území:

Na území dochází k výstavb	 rodinných dom
 na okolních parcelách. 

Seznam sousedních parcel:

PAR.�. VYUŽITÍ VLASTNÍK 

355/1 rozestav	ná budova Stanislav Janota, Mistrovice 188, 561 52 Mistrovice 

377/15 orná p
da Šnýdlová Jaroslava, Orlice 10, Letohrad  561 51 

377/11 trvalý travní porost Šnýdlová Jaroslava, Orlice 10, Letohrad 561 51 

354 trvalý travní porost Janotová Petra MUDr., Mistrovice 188, Mistrovice 561 64 

981/2 
ostatní plocha -  

M	sto Letohrad, Václavské nám	stí 10, Letohrad 561 51 
ostatní komunikace 

Stavební pozemek:

K realizaci stavby bude využit zejména vlastní stavební pozemek, pro p�íjezd bude využita stávající 

zpevn	ná komunikace ve vlastnictví m	sta Letohrad, napojena na živi�nou místní komunikaci. 

Majetkoprávní vztahy:

Parcela je v soukromém vlastnictví Petry Janotové, trvalé bydlišt	 Mistrovice 188, 561 64 

Mistrovice. 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH, NAPOJENÍ  

    NA DOPRAVN� TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V prostoru staveništ	 p�edpokládáme normální základové podmínky a dle 

geologického pr
zkumu se jedná o pískovcové podloží na povrchu s jílovitou hlínou. Únosnost  

Rdt = 0,3 MPa.

PROVEDENÉ PR�ZKUMY:

Radonový pr
zkum:  Nízké radonové riziko nebude nutno navrhnout protiradonové 

opat�ení. 
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Hydrogeologický pr
zkum:  Ur�eno z geologických map. 

Zam	�ení pozemku:   Provedeno zam	�ení pozemku Kat.ú�. Ústí nad Orlicí 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU:

Parcela bude napojena na p�ilehlou zpevn	nou komunikaci ve vlastnictví m	sta 

Letohrad, která ústí na zpevn	nou živi�nou místní komunikaci. 

Napojení bude provedeno ke garáži a k zpevn	né ploše parkovacího stání na severní �ásti pozemku. 

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Stavební parcela je již napojena p�ípojkami na sít	 elektrické energie (skupina �EZ), plynu (RWE) a 

vody (Vodovody Jablonné nad Orlicí). 

Elektrická energie:

Na hranici pozemku je umíst	n plastový pilí� elektrom	ru, p�i výstavb	 bude provedeno napojení na 

vlastním pozemku k vnit�ní rozvodné sk�íni umíst	né v objektu. 

Plyn:

Na pozemek je zavedeno a zaslepeno plynové vedení, 16.10.2011 bylo zažádáno na správci 

plynovodu RWE o z�ízení plynom	ru. 

Voda:

Na pozemek je zaveden vlastní vodovod z vodom	rné šachty umíst	né na ulici. Na hranici  pozemku 

je umíst	n vodom	r. 

d) INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

Ochrana životního prost�edí: 

Veškeré práce spojené s výstavbou a pozd	ji s využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou 

životního prost�edí.  

Všechny odpady a skládky za�ízení staveništ	 budou p�evezeny na místní skládku a tak nedojde k 

zne�ist	ní životního prost�edí. 
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Ochrana zem	d	lského p
dního fondu : 

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako zatravn	ná plocha. 

Ochrana proti ohni:  

Objekt je chrán	n proti ohni protipožárními opat�eními, což je �ešeno podrobn	ji v dokladové �ásti. 

Památková pé�e: 

Pozemek nezasahuje do území památkov	 chrán	ného. 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU 

Objekt spl�uje požadavky vyhl.269/2009sb., vyhl. 183/2006sb. a vyhl.268/2009sb. 

V realiza�ní dokumentaci budou dopln	ny veškeré posudky pro spln	ní zejména  

§8 vyhl.268/2009sb. 

Objekt po své výstavb	 bude spl�ovat body a) až f) odst.1 §8 vyhl.268/2009sb. 

f) ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REG. PLÁNU, ÚZEMNÍHO 

   ROZHODNUTÍ, POP�. ÚZEMN� PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Objekt se nachází na okraji zastav	ného území m	sta Letohrad dle územního plánu. 

Objekt vyhovuje požadavk
m z územního hlediska. 

g) V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ 

STAVBY A JINÁ OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

Novostavba rodinného domu(SO01) je v	cn	 a �asov	 vázaná na výstavbu dalších stavebních 

objekt
 na stavebním pozemku a to: 

SO02-vsakovací jímka deš�ových vod 

SO03-pilí� plynom	ru+napojení plynu do objektu od stávající p�ípojky 

SO04-napojení vodovodu do objektu od stávající p�ípojky 

SO05-napojení vedení el. energie do objektu od stávajícího elektrom	ru 

SO06-deš�ová kanalizace 
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h) P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU POSTUPU 

    VÝSTAVBY 

Po vydání stavebního povolení bude ihned zahájena stavba. 

Postup výstavby:

1. Terénní úpravy, geologický pr
zkum. 

2. Výkopy, provizorní oplocení pozemku nebo zabezpe�ení výkop
 proti vstupu nepovolaných osob 

3. Základové konstrukce s prostupy inž. sítí (kanalizace, napojení elektrické energie z pilí�e 

elektrom	ru, napojení vodovodu, pilí� plynom	ru+napojení plynu do RD), oplocení pozemku, 

provedení základ
 a základové desky, hydroizolace. 

4. Vyzd	ní 1.PP v�. komína, provedení v	nce a stropní konstrukce. 

5. Vyzd	ní 1.NP v�. komína a garáže, provedení v	nce a stropní konstrukce. 

6. Vyzd	ní 2.NP v�. komína, provedení pozedního v	nce. Provedení st�ešních vrstev na terase nad 

garáží, v�. zábradlí. 

7. Provedení st�ešních vrstev RD, p�itížení hydroizola�ní folie. 

8. Instalace výplní otvor
 v obvodových konstrukcích. 

9. Provedení zateplení obvodových st	n, vn	jších povrchových úprav. 

10. Dokon�ení vnit�ních instalací, provedení vnit�ních povrchových úprav podlah, instalace 

vestav	ného vybavení, stavba p�íst�ešku na auto, vn	jší úpravy terénu a zahradní práce. 



A.PR�VODNÍ ZPRÁVA  
Novostavba rodinného domu s garáží 
parc.�. 355/6, k.ú.Orlice 680672  Králíková Zuzana 

��	���

�

i) STATISTICKÉ ÚDAJE O STAVB�

Podlahová plocha:

RD 1.PP:   39,59 m2

Garáž:     106,69 m2

RD 1.NP:   137,27 m2

RD 2.NP:   110,05 m2

RD celkem:   393,6 m2

Zastav	ná plocha:

Celková:   173 m2

Zpevn	né plochy:  46 m2 

Po�et bytových jednotek:    1 

Výška h�ebenu st�.kce od 0,000:   7,910 m 

Nadmo�ská výška 0,000:    382,500 m.n.m. BPV 

Zapo�etí stavby:  po vydání stavebního povolení, p�edpoklad konec     

�ervence 2012. 

Dokon�ení hrubé stavby:    zá�í 2012 

        V Brn	 v kv	tnu 2012 

vypracovala 

Zuzana Králíková 



ZÁV�R 

Navrhnutý rodinný d�m pro �ty��lennou rodinu spl�uje technické i urbanistické 

a architektonické požadavky. Je navrhnutý a �ešený v souladu s �SN a technickými normami. 

V bakalá�ské práci je p�iloženo tepelné posouzení skladeb konstrukcí - podlahy, stropy 

a obvodové st�ny. Všechny tyto konstrukce vyhov�li na požadovaný sou�initel prostupu tepla. 

Objekt podle energetického štítku spadá do klasifikace C - vyhovující. 

V požárn� bezpe�nostním �ešení stavby byl objekt rozd�len do požárních úsek�         

(1 požární úsek), bylo stanoveno požární riziko (II.SPB), byla posouzena velikost požárních 

úsek�, zhodnoceny navrhnuté konstrukce, jednotlivé hmoty a únikové cesty. Na všechny dané 

požadavky objekt vyhov�l.  

�
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