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Anotace 
Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s kanceláří projektanta 

situovaný na parcele č. 3520/6 v obci Bobrovníky nedaleko Hlučína. Objekt bude sloužit jako 

dvoupodlažní samostatně stojící rodinný dům s kanceláří pro majitele domu, kterou chce plně 

využívat pro svoji projekční činnost. 

 Tato bakalářská práce je rozdělena do několika částí. Textová část obsahuje průvodní  

a souhrnnou technickou zprávu, a dále architektonické a stavebně technické řešení. Součástí 

textové části je tepelně technické posouzení. Samostatnou přílohu tvoří výkresová část. 

Součástí výkresové části jsou výpisy truhlářských, klempířských, zámečnických výrobků       

a skladby podlah. 

 

 

 

 

 

Annotation 
The subject of this thesis was to design a family house with office for designer located in the 

plot No. 3520/6 in a village near Bobrovníky Hlučín. The building will serve as a two-storey 

detached family house with offices for homeowners who want to take full advantage of their 

design activities. 

 This thesis is divided into several parts. Text section contains the summary and the 

overall technical report, as well as architectural and engineering solutions. Part of the text of 

the statements is heat-technical assessment. Drawings constitute a separate annex. Drawings 

are part of the statements carpentry, plumbing, fitting elements and floor composition. 
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1 
 

ÚVOD 
 

 Předmětem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům s kanceláří projektanta v obci 

Bobrovníky nedaleko Hlučína. Parcela se nachází na mírně svažitém a klidném místě 

s příjemným výhledem do okolí. Parcela je nezastavěná a podle regulativ územního plánu 

vhodná pro výstavbu rodinných domů. Vzhledem k možnostem další zástavby v této lokalitě 

se pokusím navrhnout architektonicky i konstrukčně moderní a trochu netradiční rodinný 

dům. Kompozice objektu by měla respektovat charakter krajiny, okolní zástavbu, terén            

a orientaci ke světovým stranám. Cílem bude navrhnout netradiční rodinný dům splňující 

všechny základní standarty zdravého a příjemného bydlení pro uživatele a zároveň bude 

reprezentovat okolní zástavbu svým celkovým vzhledem a funkčností. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům s kanceláří majitele v přízemí. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z textové a výkresové části. Textová část 

obsahuje průvodní, souhrnnou a technickou zprávu, a dále architektonické a stavebně 

technické řešení. Součástí textového dokumentu je tepelně technické posouzení podlah na 

terénu. Samostatnou částí je výkresová část. Tato část obsahuje výkresovou dokumentaci, 

výpisy truhlářských, klempířských a zámečnických výrobků a skladby podlah. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 

f Rsi, [-]    Teplotní faktor vnitřního povrchu 

f Rsi,N [-]   Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

UN [ W/m2.K]  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

U [ W/m2.K]  Součinitel prostupu tepla 

Mc [kg/m2.rok] Množství zkondenzované vodní páry 

Mev [kg/m2.rok] Množství vypařitelné vodní páry 

∆θ10 [°C]  Pokles dotykové teploty 

∆θ10,N [°C]  Normová hodnota poklesu dotykové teploty 

λ [W/m.K]  Součinitel tepelné vodivosti 

θ e [°C]   Návrhová teplota venkovního vzduchu 

φ e [%]   Relativní vlhkost venkovního vzduchu 

θ i [°C]   Návrhová teplota vnitřního vzduchu 

φ i[%]   Relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

d[m]   Tloušťka materiálu 

μ  [-]   Faktor difúzního odporu  

Wp [ kg/m2]  Nasákavost tepelně izolačního materiálu krátkodobá 

Wlp [ kg/m2]  Nasákavost tepelně izolačního materiálu dlouhodobá 

cp [ J/kg.K]  Měrná tepelná kapacita 

Fmt [ N]  Bodové zatížení  
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TEXTOVÁ ČÁST 
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE STAVBY 

 

a)  Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:  Rodinný dům s kanceláří projektanta 

 Místo stavby:  k. ú. Bobrovníky 

                         parc. č. 3520/6 

 Charakter stavby:  Novostavba 

 Plocha parcely: 748 m2 

 Zastavěná plocha: 233,37 m2 

 Procento zastavění: 31,2 % 

 

b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku     

 a majetkoprávních vztazích  

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dům bude situován jako samostatně stojící 

objekt na parc. č. 3520/6 v katastrálním území Bobrovníky. V oblasti je rozptýlená zástavba 

rodinných domů. Terén je převážně rovinatý. 

 Hlavní důvody umístění v předmětné lokalitě jsou: 

• snadná dosažitelnost a dostupnost 

• dobré napojení na stávající inženýrské sítě 

• je v souladu s platným územním plánem 

 

zastavěná plocha objektu:  141,23 m2 

zpevněná plocha krytého stání: 23,69 m2   

plocha vjezdu a parkování:  47 m2   

plocha parcely:   748 m2      
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c)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

 infrastrukturu 

 Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla: 

• kopie katastrální mapy v měřítku 1:1000 

• fotodokumentace parcely 

• územní plán  

 

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Pokud byly vzneseny, byly zpracovány do dokumentace, ostatní vyplynou z řízení o 

umístění stavby a budou zpracovány do dokumentace v dalším stupni stavebního řízení. 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky pro hospodaření 

s energií a stavebně technickým posouzením. 

 

e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace byla zpracována v souladu: 

• s vyhláškou č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Dále pak v souladu s ostatními požadavky dotčených vyhlášek, zákonů a ČSN. 

 

f)  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

 popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

 stavebního zákona 

 Objekt rodinného domu je umístěn a projektován v souladu s územním plánem města 

Hlučín a jeho regulačními podmínkami. 

 

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

 opatření v dotčeném území 

 Provedení stavby není přímo vázáno na žádné věcné ani časové vazby stavby na 

okolní výstavbu, a proto související investice nevzniknou. Případné omezení stanoví investor 

v rámci zadání stavby. 
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h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

 ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

 ploše budovy bytové či nebytové v m  

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

 ŘEŠENÍ 

 

a)  Zhodnocení staveniště 

• staveniště se nachází na okraji obce Bobrovníky 

• pozemek je využíván jako louka 

• terén je mírně svažitý  

• výšková hladina okolní zástavby - 1 až 2- podlažní objekty  

• objekt je napojen na stávající inženýrské sítě 

• příjezd na staveniště bude po stávající místní komunikaci 

• při realizaci stavby je nutno respektovat ochranné pásma stávajících vnějších 

rozvodů inženýrských sítí 

 

b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

 souvisejících 

 Rodinný dům s kanceláří projektanta je navržen na rovinaté louce klidného okraje 

obce Bobrovníky. V okolí je rozptýlena zástavba převážně dvoupodlažních případně 

jednopodlažních rodinných domů. Výhledy z parcely jsou velmi příjemné, protože v 

přímém okolí parcely nejsou zatím realizovány objekty. Příjezdová komunikace je z jižní 

strany pozemku, z toho důvodu je dům situovaný doprostřed parcely vzhledem k orientaci 

světových stran. Umístěním objektu do středu parcely vznikl prostor pro terasu na jižní straně. 

 

Dispoziční řešení: 

 Dům je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Na objektu je navržena oblouková 

střecha z dřevěných plnostěnných vazníků. Střešní krytina bude z titan-zinkového plechu. 

Přesahy vazníků vytvářejí v určitých místech zastřešení terasy a stání pro osobní vozidlo. 
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1.NP 

 Hlavní vstup bude chráněný přesahem střechy a bude vést do zádveří, ze kterého bude 

vstup do kanceláře, WC, technického zázemí a dále vchod do vlastní bytové jednotky. 

Z kanceláře je možnost vyjít na terasu. Bytová jednotka skýtá halu se schodišťovým 

prostorem, ze které je vstup do koupelny, WC a do velkého prostoru rozděleného na kuchyň, 

jídelnu a obývací pokoj. Z obývacího pokoje je možnost vyjít na terasu orientovanou na 

jihozápadní stranu. 

 

2.NP 

 Druhé nadzemní podlaží je přístupné po dřevěném schodišti z haly. Hned po výstupu 

schodiště navazuje chodba se vstupy do jednotlivých místností. Po levé straně je vstup do 

koupelny a následují dveře od jednotlivých pokojů a ložnice. Z ložnice je možnost vyjít na 

terasu. Dále je zde šatna, která je přístupná pouze z ložnice. 

 

Architektonické řešení: 

 Celková kompozice domu je jednoduchá a jasná. Prostor přízemí je zónou 

společenskou a pracovní. Patro je zónou relaxace a odpočinku. Koncepce rodinného domu 

respektuje charakter krajiny, okolní zástavbu, terén i orientaci ke světovým stranám.  

A zároveň nepodléhá svým atypickým tvarem, řešením obyčejností a zvyklostí některých 

rodinných domů. Uspořádání hmot a dispozice je s využitím vhodných výhledů vzhledem 

k orientaci objektu na severní stranu. Původní zástavbou jsou především dvoupodlažní 

rodinné domy se šikmou střechou.  

 Barva fasády je olivová. Části domu jsou obložené keramickým a dřevěným 

obkladem. Keramický obklad je v odstínu Breda a dřevené prvky jsou mořeny do odstínu 

ořech. Nosné dřevěné konstrukční prvky plní zároveň i architektonickou funkci. 

 

c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

 řešení vnějších ploch 

 Rodinný dům je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní. Objekt bude založen na 

monolitických základových pásech. Základ bude železobetonový. Mezi základovými pásy 

bude hutněný zásyp a vše korunováno železobetonovou deskou. Svislé nosné a vnitřní dělící 

konstrukce objektu jsou vyzděny z cihelného systému POROTHERM. V exteriéru je 

konstrukce omítnuta tepelně izolační maltou POROTHERM. V interiéru je vnitřní zdivo 
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omítnuté vápenocementovou omítkou POROTHERM. Vodorovné konstrukce jsou navrženy, 

jako strop POROTHERM s cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 

nosníky POT. Střešní nosnou konstrukci tvoří plnostěnné lepené vazníky. Střecha bude 

oblouková ve sklonu 0° až 37°. Střešní plášť tvoří plechová falcovaná krytina VMZINC. 

Schodiště je železobetonové monolitické. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné z Euro profilů 

zasklené izolačním dvojsklem. Klempířské prvky budou z titan-zinku včetně střešního pláště. 

 Vnější zpevněné plochy teras a plochy pro stání osobních vozidel jsou navrženy 

z cihelné dlažby. 

 Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby s rezervou splňovaly požadavky ČSN 

a souvisejících stavebních předpisů. 

 

d)  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na komunikaci bude napojen na přilehlou místní komunikaci parc. č. 4534. Na 

pozemku bude stání pro dvě osobní vozidla. Stání u objektu bude zastřešeno dřevěnými 

plnostěnnými vazníky a pokryto polykarbonátovou deskou. 

 Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na stávající veřejnou vodovodní síť, STL 

plynovodní přípojkou na stávající veřejný plynovod, elektrické vedení přípojkou na stávající 

elektrické vedení NN, splašková kanalizace je odvedena přípojkou do stávající jednotné 

kanalizační sítě. Dešťová kanalizace je svedena do vsakovací jímky umístěné na pozemku. 

 Veškeré sítě jsou umístěny v přilehlé komunikaci. 

 

e)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

 v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

 poddolovaném a svažném území 

 Objekt se nenachází ve svažném ani poddolovaném území. 

 

f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
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g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch       

 a komunikací 

 V navrhované novostavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků          

 do projektové dokumentace 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

i)  Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční  polohový    

 a výškový systém 

 Jako podklad pro vypracování je geodetické zaměření. Místní vytyčovací systém. 

 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty                     

 a technologické provozní soubory 

 Dílčí stavební objekty: 

• rodinný dům 

• vodovodní přípojka 

• plynovodní přípojka 

• kabelové rozvody NN 

• kanalizace splašková 

• kanalizace dešťová 

• oplocení 

• komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy  

 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

 negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 

 jejich minimalizace 

 Novostavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci budou 

dodrženy všechny stanovené předpisy. 
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l)  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 
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8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI  S OMEZENOU 

 SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 V navrhované novostavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

 

9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

 PROSTŘEDÍ, RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, 

 PODDOLOVÁNÍ, OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA. 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 

a)  Odvodnění území včetně zneškodňovaní odpadních vod  

 Bude zbudována nová přípojka. Splašková kanalizace bude svedena do jednotné 

kanalizační sítě. Dešťová kanalizace bude svedena do vsakovací jímky. 

 

b)  Zásobování vodou 

 Bude zbudována nová přípojka. Zásobování vodou bude přípojkou ze stávajícího 

vodovodního řádu. Vodoměrná sestava bude umístěna v technické místnosti. 

 

c)  Zásobování energiemi 

 Budou zbudovány nové přípojky. Zásobování plynem bude přípojkou ze stávajícího 

plynovodu STL. Kabelové vedení elektrické energie bude svedeno ze stávajícího elektrického 

vedení NN. Rozvaděč elektroměru a hlavní uzávěr plynu bude umístěn při vstupu na 

pozemek, jako součást oplocení. 
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d)  Řešení dopravy 

 Příjezd na pozemek bude z přilehlé místní komunikace parc. č. 4534.  

 

e)  Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Povrchové úpravy okolí stavby budou řešeny zahradními úpravami na přání investora. 

 

f)  Elektronické komunikace 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

 

12.  VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 
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C ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ   
 

 

1.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a)  Účel objektu 

 Objekt k bydlení s kanceláří majitele. Dvoupodlažní rodinný dům. Kancelář je 

situována v přízemí, dále byt majitele. 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

 řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

 objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Urbanistické řešení:  

 Návrh urbanistického řešení vychází z regulativu územního plánu. Novostavba je 

situována vstupem na jih z důvodů napojení na místní přilehlou komunikaci parc. č. 4534. 

 Novostavba rodinného domu je doplněna parkovacím stáním pro dvě osobní vozidla 

 

Architektonické řešení: 

 Forma není přímo podřízena diktátu obyčejnosti a zvyklosti. Zároveň splňuje funkční 

účelnost, limitované stavební předpisy a normy. Atypický tvar zastřešení je nezvyklý pro 

objekty rodinných domů avšak svým materiálovým, konstrukčním a barevným řešení zapadá 

do okolní zástavby a splňuje regulativy územního plánu. 

  Objekt dvoupodlažního rodinného domu bez podsklepení je postaven na 

obdélníkovém půdoryse. Fasáda koresponduje s okolním charakterem krajiny a zohledňuje 

vhodnou orientaci ke světovým stranám. 

 

Výtvarné řešení: 

 Výběr materiálu a barev fasády je v přírodních odstínech zvolen tak, aby mezi sebou 

vytvářel jemný kontrast. Celkový dojem dotvoří zeleň a sadové úpravy na přání investora. 
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Dispoziční řešení: 

 Navržené prostorové a dispoziční řešení je patrné z výkresové části dokumentace.  

Podrobněji popsaná dispozice viz textová část B. 1. b). 

  

 V navrhované novostavbě se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

 orientace, osvětlení a oslunění 

 kapacity: 

• bytová jednotka majitele 

• kancelář 

 

 Plocha pozemku: 748 m2 

 Zastavěná plocha: 233, 37 m2 

 Obestavěný prostor: 938, 47 m3 

 

 Parcela je situována spíše na severní stranu, proto je dům umístěn do středu pozemku 

tak, aby vznikl osluněním prostor na jižní straně vhodný k odpočinku. Dispozice objektu je 

zohledněna vůči světovým stranám. 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

 objektu a jeho požadovanou životnost 

 Rodinný dům je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní. Objekt bude založen na 

monolitických základových pásech. Základ bude železobetonový. Mezi základovými pásy 

bude hutněný zásyp a vše korunováno železobetonovou deskou. Svislé nosné a vnitřní dělící 

konstrukce objektu jsou vyzděny z cihelného systému POROTHERM. V exteriéru je 

konstrukce omítnuta tepelně izolační maltou POROTHERM. V interiéru je vnitřní zdivo 

omítnuté vápenocementovou omítkou POROTHERM. Vodorovné konstrukce jsou navrženy 

jako strop POROTHERM s cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 

nosníky POT. Střešní nosnou konstrukci tvoří plnostěnné lepené vazníky, které nahrazují 

klasický krov z důvodů atypického tvaru zastřešení. Střecha bude oblouková ve sklonu 0° až 

37°. Střešní plášť tvoří plechová falcovaná krytina VMZINC. Schodiště je železobetonové 
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monolitické. Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné z Euro profilů zasklené izolačním 

dvojsklem. Klempířské prvky budou z titan-zinku včetně střešního pláště. 

 Vnější zpevněné plochy teras a plochy pro stání osobních vozidel jsou navrženy 

z cihelné dlažby. 

 Stavba je objektem pro bydlení a nevykazuje žádné odchylky ani anomálie od 

příslušných obecných požadavků na výstavbu, souvisejících norem a technických předpisů. 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Tepelně technické vlastnosti všech materiálů a výplní otvorů splňují veškeré 

normativní předpisy i tepelně technické vlastnosti. 

 Navrhnuté cihelné zdivo od společnosti POROTHERM splňuje vysoké nároky na 

tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Vnější obvodové zdivo POROTHERM EKO +    

tl. 440 přináší úspory ve vytápění, snížení ekologického zatížení životního prostředí a lepší 

podmínky zdravého bydlení. 

  Výplně otvorů od společnosti DAKO s. r. o. s použitím izolačního dvojskla s teplým 

meziskelním rámečkem v provedení nerez s Ug = 1,1 W/m2 K. 

 Na tepelnou izolaci podlah nad terénem je navrhnut EPS RIGIPS S Stabil tl. 120 mm. 

V patře je navrhnuta tepelná izolace ROCKWOOL Steprock s požadavky na snížení 

kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace 

ROCKWOOL AIRROCK ND v tl. 180 mm mezi plnostěnnými vazníky a v tl. 50 mm pod 

vazníky. U terasy v patře je navržena tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAXE v tl. 

160 mm.   

 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

 hydrogeologického průzkumu 

 Základy jsou řešeny jako monolitické železobetonové pásy z betonu C25/30 a 

korunovány železobetonovou deskou o tl. 100 mm. Mezi základovými pásy je hutněný násyp 

v tl. 200 mm. Hloubka založení základu je 1250 mm viz příloha výkresová část výkres č. 4. 
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g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

 negativních účinků 

 Novostavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při realizaci budou 

dodrženy všechny stanovené předpisy. 

 

h)  Dopravní řešení 

 Příjezd na komunikaci bude napojen na přilehlou místní komunikaci parc. č. 4534. Na 

pozemku bude stání pro dvě osobní vozidla. Stání u objektu bude zastřešeno dřevěnými 

plnostěnnými vazníky a pokryto polykarbonátovou deskou. 

 

i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

 opatření 

 Tato část není obsažena v tomto projektu. Nebyla předmětem řešení. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Stavba je objektem pro bydlení a nevykazuje žádné odchylky ani anomálie od 

příslušných obecných požadavků na výstavbu, souvisejících norem a technických předpisů. 

 

 

2.  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 Zemní práce 

 Na parcele nejsou umístěny žádné budovy, které by musely být odstraněny. Ke 

zpracování projektové dokumentace nebyl k dispozici inženýrsko-geologický průzkum 

staveniště, ze kterého by byl patrný geologický profil skladby podloží. Při vnějším obvodě 

stavební jámy bude položena drenáž z plastových perforovaných trubek. Obsyp drenáže bude 

proveden štěrkopískem. Zemní práce budou provedeny strojně. 

 

 Základy 

 Objekt bude založen na monolitických železobetonových základových pásech pod 

svislými nosnými konstrukcemi z betonu C25/30. Základová deska bude o tl. 100 mm a bude 

opatřena izolací proti vodě a zemní vlhkosti asfaltovým pásem Bitagit S. Mezi základovými 
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pásy bude násyp o tl. 200 mm. Z tepelně technického hlediska budou obvodové strany 

základu opatřeny extrudovaným polystyrenem GEMATHERM X o tl. 50 mm. Hloubka 

založení je 1250 mm pod svislými nosnými konstrukcemi. Hloubka založení je v nezamrzné 

hloubce. Pod vnitřními nosnými konstrukcemi bude hloubka základu 950 mm. Ukotvení 

dřevěných plnostěnných vazníků bude řešeno jako železobetonový pás v hloubce 850 mm. 

 

 Svislé konstrukce 

 Objekt je navržen z cihelného systému od společnosti POROTHERM. Vnější 

obvodové zdivo z cihel POROTHERM EKO + tl. 440 mm na tepelně izolační maltu 

POROTHERM TM o hodnotách součinitele prostupu tepla U = 0,22 W/m2K. Vnitřní nosné 

zdivo POROTHERM o tloušťkách 8 P+D, 140 P+D, 240 P+D a 300 P+D mm na maltu 

vápenocementovou POROTHERM Universal. 

 Komínové těleso bude navrhnuto v komínovém systému SCHIEDEL Absolut o 

rozměrech 380 x 880 mm. 

 

 Vodorovné konstrukce 

 Strop v prvním nadzemním podlaží je navržen v systému POROTHERM. Je tvořen  

z keramobetonových nosníků POT 165 x 175 mm a stropních vložek MIAKO 8/50 PTH, 

19/50 PTH a 19/62,5 PTH bližší specifikace viz výkresová část výkres č. 9. Osové vzdálenosti 

nosníků jsou 500 a 625 mm. Části, kde nebudou uloženy nosníky, budou dobetonovány. 

Tloušťka stropu je 250 mm. 

 V úrovni stropu je proveden železobetonový věnec z betonu C25/30, oceli B 420B, 

z věncovek POROTHERM VT 8/23,8 a tepelné izolace EPS tl. 100 mm.  

 Nad okenními a dveřními otvory budou keramické překlady POROTHERM 7  

o průřezu 70 x 238 mm bližší údaje o počtu a rozměrech viz výkresová část výkresy č. 5 a 6. 

 

 Schodiště 

 Bude provedeno v hale. Navržené jako monolitické železobetonové dvouramenné 

schodiště s vloženou podestou. Překonává výškový rozdíl 2900 mm. Počet stupňů na jednom 

rameni je 8 a celkově 16. Rozměry jednotlivých stupňů jsou 270 x 181,25 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 900 mm. Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím s výplní 

z bezpečnostního skla a opatřeno dřevěným madlem ve výšce 900 mm. 
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 Podlahy 

 Konstrukce a nášlapné vrstvy podlah jsou různé, bližší údaje jsou zpracovány viz 

příloha výkresové části skladby podlah výkres č. V2. 

 

 Výplně otvorů 

 Jako výplně okenních otvorů budou použity dřevěné EURO okna IV 68 s izolačním 

dvojsklem. Materiál borovice. Součinitel prostupu tepla je Ug = 1,1 W/m2K. Povrchovou 

úpravou je tlustovrstvá lazura v odstínu ořech. 

 Střešní okna jsou navrženy Velux GGL M08 780 x 1400 mm. 

 Vstupní dveře jsou navrženy EURO IV 68 s bezpečnostním vícebodovým zámkem. 

Materiál borovice. Dveře jsou v odstínu ořech. Vnitřní dveře jsou s dřevěnými vlysy. Zárubně 

obložkové. Bližší specifikace viz příloha výkresové části truhlářské výrobky výkres č. V1. 

 

 Hydroizolace, parozábrany 

 V podlaze na terénu bude použita izolace proti zemní vlhkosti a vodě 2 x Bitagit S tl. 

3,5 mm. Skladba střešního pláště obsahuje parotěsnou zábranu Bitalbit S tl. 3,5 mm a jako 

pojistnou hydroizolaci bude tvořit Jutadach 150. 

 

 Tepelné izolace 

 Na tepelnou izolaci podlah nad terénem je navrhnut extrudovaný EPS RIGIPS S Stabil 

200 tl. 120 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λD = 0,034 W/mK. Z tepelně 

technického hlediska budou obvodové strany základu opatřeny extrudovaným polystyrenem 

GEMATHERM X o tl. 50 mm o součiniteli tepelné vodivosti λD = 0,034 W/mK.  V patře je 

navrhnuta tepelná izolace ROCKWOOL Steprock s požadavky na snížení kročejové a 

vzduchové neprůzvučnosti. Ve skladbě střechy je navržena tepelná izolace ROCKWOOL 

AIRROCK ND v tl. 180 mm mezi plnostěnnými vazníky a v tl. 50 mm pod vazníky. U terasy 

v patře je navržena tepelná izolace ROCKWOOL MONROCK MAXE v tl. 160 mm.   

 

Technické parametry  
ROCKWOOL Steprock 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 

Třída reakce na oheň   A1    ČSN EN 13501-1
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Technické parametry  
ROCKWOOL Steprock 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 

Deklarovaný součinitel vodivosti λD 0,039 W/m.K ČSN EN 12667, 
12939 

Napětí v tlaku při 10% stlačení σ 10 30 kPa ČSN EN 826 

Krátkodobá nasákavost W p 1 kg/m2 ČSN EN 1609 

Dlouhodobá nasákavost W lp  3 kg/m2  ČSN EN 12087 

  
Měrná tepelná kapacita c p 840 J/kg.K ČSN 73 0540 

 
Bod tání 
 
 
Technické parametry 
ROCKWOOL AIRROCK ND 

t t 
 
 

 

 > 1000 
 
 
 

°C 
 
 
 

DIN 4102-17 
 
 
 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň   A1    ČSN EN 13501-1

Deklarovaný součinitel tepelné  
vodivosti 

λD 0,035 W/m.K ČSN EN 12667, 
12939 

Odpor při proudění vzduchu r 12 / 120 mm  kPa.s/m2 ČSN EN 29053 

     

Měrná tepelná kapacita cp 840 J/kg.K ČSN 73 0540 
 

Technické parametry 
ROCKWOOL MONROCK MAXE 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Třída reakce na oheň   A1    ČSN EN 13501-1 

Deklarovaný součinitel tepelné 
vodivosti 

λD 0,038 W/m.K ČSN EN 12667, 
12939 

Faktor difuzního odporu μ 1   DIN EN 12086 

Napětí v tlaku při 10% stlačení σ 10 40 kPa ČSN EN 826 

Pevnost v tahu kolmo k rovině 
desky 

σ mt  10 kPa ČSN EN 1607 

Bodové zatížení Fmt 600 N ČSN EN 12430 

Krátkodobá nasákavost Wp 1 kg/m2 ČSN EN 1609 
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Technické parametry 
ROCKWOOL MONROCK MAXE 

Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma 
Dlouhodobá nasákavost Wlp  3 kg/m2  ČSN EN 12087 

Měrná tepelná kapacita cp 840 J/kg.K ČSN 73 0540 
 

 Povrchové úpravy 

 V hygienických prostorách je navržen keramický obklad Combi v rozměrech 

445x445x10 mm od společnosti RAKO. Ostatní povrchy jsou z univerzální omítky 

POROTHERM a jsou opatřeny nátěrem podle výběru investora. 

 Vnější konstrukce bude omítnuta tepelně izolační omítkou POROTHERM TM a 

opatřena silikonovým nátěrem BAUMIT v odstínu olivové. Fasáda domu bude v určitých 

místech konstrukce obložena dřevěným obkladem z borovice mořeným do odstínu ořech. 

Dále bude na fasádě keramický obklad z pásků TERCA KLINKER. Povrchová úprava pásků 

je zjizvená, pískovaná v tl. 14 mm v odstínu Breda. 

 

  Obrázek 1: Obklad TERCA KLINKER- Breda  

 

  Obrázek 2: Dřevěný obklad borovice - ořech 
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 Podhledy 

 V patře objektu je vzhledem k atypickému tvaru podhledu navržena oblouková 

sádrovláknitá deska RIGIPS Glasroc F Riflex pro ohýbané konstrukce v tl. 10 mm. Deska je 

za sucha ohýbatelná. Desky jsou zavěšeny pomocí závěsů nonius. 

 

 Obloukové konstrukce 

 Nosnou konstrukcí střechy a tvar segmentu vytváří dřevěné plnostěnné lepené vazníky 

o rozměrech 140/300 mm. Vazníky jsou v místech zastřešení, jako je parkování pro osobní 

vozidlo a terasa na jihozápadní straně přetaženy téměř k terénu a kotveny do 

železobetonového základového pásu. Na vazníkách je připevněna polykarbonátová deska 

ROBELIT v tl. 6 mm. Vzhledem k návrhu je z hlediska architektonického řešení navržena 

zeď na terase rovněž ve tvaru segmentu ve výšce horní plochy od +4,050 do +4,550               

od úrovně podlahy ± 0,000  v prvním nadzemním podlaží 

 Celistvost dotvořuje návrh okenních otvorů v patře, které kopírují tvar segmentu. 

Nadpraží těchto okenních otvorů tvoří obloukový železobetonový věnec. Ztracené bednění 

vytváří izolační deska Lignopor o tl. 10 mm. Izolace je protažena do střešní konstrukce. 

 

 Střecha 

 Střecha je navržena oblouková ve sklonu od 0° do 37°. Nosnou konstrukcí střechy jsou 

lepené plnostěnné vazníky ze dřeva o rozměrech 140/300 mm. Osová vzdálenost nosníků je 

1000 mm a jsou prostorově zajištěny ztužujícím nosníkem o rozměrech 50/200 mm. Střešním 

pláštěm je titan-zinková falcovaná krytina VMZINC - Antra-zinc v odstínu tmavě šedá patina 

o tl. plechu 0,7 mm. Skladba střechy od exteriéru: plechová krytina VMZINC, pojistná 

hydroizolační vrstva Jutadach 150, bednění o tl. 30 mm, vzduchová mezera tl. 120 mm, 

tepelná izolace mezi vazníky AIRROCK ND v tl. 180 mm, dřevěný lepený vazník 140/300 

mm, tepelná izolace pod vazníky AIRROCK ND tl. 50 mm a parotěsná zábrana Bitalbit S tl. 

3,5 mm. Vazníky budou podporovány třemi pozednicemi. Pozednice uložená na obvodové 

konstrukci 180/160 mm a pozednice uložená na vnitřní nosné zdi 160/120 mm. Bližší 

specifikace viz výkresová část výkres č. 10. 
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 Truhlářské konstrukce 

 V objektu jsou zabudovány typové truhlářské výrobky. Bližší specifikace viz příloha 

výkresová část výkres č. V1. 

 

 Klempířské konstrukce 

 Jsou navrženy ve stejném systému VM ZINC, jako střešní plášť. Materiál titan-zinek    

a odstín tmavě šedá patina. Bližší specifikace viz příloha výkresová část výkres č. V1. 

 

 Zámečnické výrobky 

 V objektu jsou zabudovány typové zámečnické výrobky. Bližší specifikace viz příloha 

výkresová část výkres č. V1. 

 

 Příjezdové komunikace 

 Příjezd do objektu bude po místní přilehlé komunikaci parc. č. 4534. Jako zpevněná 

plocha je navržena cihelná dlažba. Na pozemku bude stání pro dvě osobní vozidla. Stání u 

objektu bude zastřešeno dřevěnými plnostěnnými vazníky a pokryto polykarbonátovou 

deskou. 

 

 Bezpečnostní předpisy 

 Při vlastní stavební činnosti a dále při užívání dokončené stavby je nutno dodržovat 

níže uvedené legislativní dokumenty. 

 Základním právním předpisem pro provoz je Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou 

stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technickým zařízením v platném 

znění. 

 K dalším základním předpisům patří Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Projektová dokumentace byla zpracována dle ustanovení Zákona č. 22/1997 Sb.         

O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 
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D  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 

 

1.  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY NA TERÉNU S2 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem S2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]        Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,010       1,010           200,0 
   2  Malta cementová   0,008       1,160             19,0 
   3  Potěr cementový   0,055       1,160             19,0 
   4  Sklobit   0,0025       0,210       49250,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (1)  0,120       0,034             40,0 
   6  Bitagit S   0,007       0,210       14400,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,936 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek:  U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota:   U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty: V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0248 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 

2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY NA TERÉNU S3 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem S3 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]             Mi [-] 
   1  Vlysy  0,015       0,180        157,0 
   2  Potěr cementový  0,055       1,160          19,0 
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   3  Sklobit  0,0025       0,210    49250,0 
   4  Rigips EPS 200 S Stabil (1) 0,120       0,034          40,0 
   5  Bitagit S  0,007       0,210    14400,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek:  U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota:  U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,108 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 200 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty: V konstrukci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0111 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0248 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 IV. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek:  teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota:  dT10 =   4,55 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

ZÁVĚR 
 

 Předmětem bylo navrhnout rodinný dům s kanceláří projektanta v obci Bobrovníky 

nedaleko města Hlučín. Myšlenkou návrhu bylo vytvořit netradiční, neobvyklý rodinný dům 

atypických tvarů a zároveň plnící funkčnost, účelnost, limitované stavební předpisy a normy. 

 Hlavním konstrukčním i architektonickým prvkem je nosná konstrukce střechy udávající 

tvar segmentu. Materiálem pro nosnou konstrukci střechy byly navrženy dřevěné plnostěnné 

lepené vazníky. Konstrukční dřevěné prvky jsou v místech zastřešení parkování pro osobní 

vozidlo a terasy na jihozápadní straně zároveň i prvky architektonickými. Vazníky jsou přetaženy 

k terénu a kotveny do železobetonového základu. Zastřešení dotváří polykarbonátová deska. Čelní 

konstrukce zábradlí na terase v patře je rovněž navržena z dřevěných vazníků. 

 Fasáda je navržena v přírodních odstínech. Některé místa jsou částečně obloženy 

keramickým a dřevěným obkladem charakteristickým pro doby minulé. Dřevěné prvky jsou ve 

stejných odstínech. 

 Návrh objektu nijak nenarušuje okolní zástavbu, splývá s okolním terénem a krajinou. 
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