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Anotace bakalářské práce 

 

GIBASOVÁ, H.: Kamenný rodinný dům: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2010, 36 s. Vedoucí práce: 

Smejkalová D. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu rodinného domu.  Práce by měla 

podpořit snahu malých obcí v Moravskoslezském kraji o přilákání nových obyvatel a jeho 

rozvoje v oblasti bydlení. Moderní rodinný dům by měl mít jednoduchou koncepci a měl by 

využívat moderní technologie a stavební postupy. V této práci se snažím o aplikaci moderních 

postupů v co největší míře. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, Razová, kamenný obklad, přístřešek, dvoupodlažní, nepodsklepený. 

 

GIBASOVÁ, H.: Stone family house: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University 

of Ostrava, Faculty of Civil Engineeringí, Departement of Architecture, 2010, 36 s. Thesis 

head: Smejkalová D. 

This bachelor thesis deals with design of family house. Thesis should support the efforts 

of small villages in the Moravian-Silesian Region to be more attractive for new residents and 

develop the area of housing. Modern house, should have a simple concept and should make 

use of modern technologies and building practices. In this work I have tried to apply modern 

techniques to the fullest extent. 

Keywords 

Family house, Razová, stone facing, carport, double-deck, slab-on-ground. 
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Seznam použitého značení 

A - ampér 

AYKY  - hliníkové kabely 

A1   - třída nehořlavé 

B500A  - typ oceli 

C   - beton 

CYKY  - měděné kabely 

ČSN  - česká technická norma 

ČSN EN  - česká technická norma harmonizovaná s evropskou 

DN - dimenze potrubí 

DPH  - daň z přidané hodnoty 

EPS - expandovaný polystyren 

FeZn  - pozinkovaná ocel 

HDPE  - vodovodní přípojka z polyethylenu 

HEB  - typ ocelového válcovaného profilu 

HL  - přisávací ventil 

Kč - korun českých 

KG  - kanalizační přípojka z plastu 

Pa - pascal 

NN - nízké napětí 

NP  - nadzemní podlaží 

NUS - náklady umístění stavby 

OSB - dřevotřísková deska 

PP - polypropylen 

PVC - polyvinyl chlorid 

RD - rodinný dům 

RE 120 DP1  - požární odolnost 

RE 180 DP1  - požární odolnost 

Sb. - sbírka 

SO - stavební objekt 

Tab.  - tabulka 

TM   - tepelně izolační malta 
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TO  - tepelně izolační omítka 

U - součinitel prostupu tepla [ W/m
2
K ] 

V  - volt 

W  - watt 

WC  - toaleta 

b.p.v. - Balt po vyrovnání 

č. - číslo 

h - hodina 

l - litr 

m - metr, základní délková jednotka 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

mg - miligram 

mm - milimetr 

m n. m. - metrů nad mořem 

tl. - tloušťka 

Ø  - průměr 

%  - procenta 

‰  - promile 
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1. Úvod 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům, který by splňoval požadavky 

moderní mladé rodiny na komfortní bydlení. Zároveň bylo mým cílem zatraktivnit oblast 

Slezské Harty a vrátit obci Razová její kulturní a společenské postavení v regionu. 

Požadavkem bylo nejen využít rekreačního potenciálu oblasti v blízkosti přehrady, nebo 

vybudovat satelitní městečko na zelené louce, ale přirozeně rozšířit stávající zástavbu obce 

Razová. Jednou z hlavních myšlenek bylo podpořit migraci obyvatel do tohoto regionu a 

zároveň udržet stávající obyvatele obce. 
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2. Průvodní zpráva 

 

2.1    Identifikační údaje 

 

Akce:       Kamenný rodinný dům 

Investor:      David Doležal, 792 01 Razová 

Projektant:      Hana Gibasová 

Adresa:      Nábřežní 1214/29A, 725 25 Ostrava – Polanka 

Stupeň projektové dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 

Druh stavby:      Novostavba rodinného domu 

Místo stavby:     Obec Razová, okres Bruntál 

Katastrální území:     Razová 

Parcelní čísla:     214/5, 216/4 

Obecní úřad:      Razová 

Stavební úřad:     Bruntál 

Základní charakteristika stavby a její účel:  Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou 

rodinu pro trvalé bydlení 

 

 

2.2   Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Stavební parcela č. 214/5 a 216/4 leží na území obce Razová v její nezastavěné části. 

Pozemek není zarostlý žádnou zelení, kterou by bylo nutno před zahájením výstavby odstranit 

a mírně se svažuje k jihozápadní straně. V současné době je v katastru nemovitostí zapsána 

jako zemědělská půda a bude před zahájením výstavby vyňata ze Zemědělského půdního 

fondu. Parcela je ve vlastnictví investora. Obec Razová má zpracovanou územně-plánovací 

dokumentaci z roku 2002, kde spadá parcela do zemědělské krajiny. Od roku 2009 je 

v projednávání nový územní plán obce, který by měl reflektovat snahu obce o zatraktivnění 

oblasti a jejího rozvoje. V souladu s novou územně-plánovací dokumentací se parcela nachází 

na ploše určené pro bydlení, pro zástavbu rodinnými domy.  
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2.3     Údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a 

dopravní infrastrukturu 

 

2.3.1 Údaje o provedených průzkumech 

 

Na pozemku bude před zahájením stavebních prací proveden předběžný 

hydrogeologický průzkum pomocí vrtaných sond, na jehož základě budou určeny základové 

poměry na staveništi. Dále pak bude proveden radonový průzkum, na jehož základě bude 

stanoven radonový index pozemku. 

 

 

2.3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Obec Razová je napojena na silnici II. třídy č. 452 ze směru Bruntál. Na ni je napojena 

silnice III. třídy č. 45215, která prochází podélně obcí. Pozemek bude na tuto infrastrukturu 

napojen přes vybudovanou pozemní komunikaci na parcele č. 3624/4. Nově vybudovaná 

komunikace bude sloužit i pro novou okolní zástavbu.  

 

Před zahájením výstavby bude pozemek napojen přípojkami na technickou 

infrastrukturu – na veřejný vodovod, elektrickou síť NN a na jednotnou kanalizaci.  

 

 

2.4   Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace respektuje podmínky dotčených orgánů a správců sítí 

projednané v rámci územního řízení a vydané v Územním rozhodnutí. 
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2.5   Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Projektová dokumentace je vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb [1]. Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon [2] a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [3]. 

 

 

2.6   Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace podle § 104 odst. 1 stavebního 

zákona 

 

Stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí. 

 

 

2.7   Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

 

Výstavbu je možné zahájit hned nezávisle na dalších opatřeních nebo stavebních 

pracích. 

 

 

2.8    Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení, nejpozději do května 2010. 

Výstavba bude rozdělena do dvou etap. I. etapa výstavby – provedení hrubé stavby, bude 

ukončena v říjnu 2010. Od dubna 2011 bude probíhat II. etapa výstavby – dokončení 

rodinného domu včetně terénních úprav. Výstavba bude ukončena v září 2011. 
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2.9   Statistické údaje stavby  

 

2.9.1 Základní údaje stavby 

 

Pozemek:      1655 m
2 

Zastavěná plocha:     162,03 m
2
  

Podlahová plocha:     304,15 m
2
  

Obestavěný prostor:     1087,9 m
3
  

Počet bytových jednotek:    1 

 

 

2.9.2  Cenové údaje 

 

Cena pozemku: 

       

         Podle porovnání s nabídkami realitních kanceláří, které nabízejí pozemky v 

obci Razová - odhad 750 000 Kč.   

  

         Stavební část: 

       

         

  

Výměra Jednotková cena Cena celkem 

  
SO 01 - RD 1087,30 m

3
 4640        5 045 072 Kč  

  SO 02 - vodovod 9,10 m 4500*             40 950 Kč  HDPE Ø 32 

SO 03 - kanalizace 50,00 m 3700           185 000 Kč  KG Ø 150 

SO 04 - elektřina 6,10 m 308               1 879 Kč  

  SO 05 - příjezd. kom. 38,98 m
2
 655             25 532 Kč  

  
SO 06 - okap. chodník 31,97 m

2
 655             20 940 Kč  

  SO 07 - terasa 65,40 m
2
 1044             68 278 Kč  

  Tab. č. 1 – Přehled stavebních objektů a jejich realizačních cen v závislosti na výměře 

  

   * v ceně není zahrnuta cena za vodoměrnou šachtu - 20 000 Kč 

  

         Celková realizační cena:        5 410 000 Kč  

   

 

 

 

        



Bakalářská práce 

 

 

 

14 

 

 

 

Projektové a inženýrské práce: 

     8 % z realizační ceny = 433 000 Kč 

     

 

        NUS: 

       8 % z realizační ceny = 433 000 Kč 

    

         Rezerva: 

       5 % z realizační ceny = 271 000 Kč 

    

         Celkový rozpočet:        7 297 000 Kč  bez DPH 
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3. Souhrnná technická zpráva 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

3.1.1  Zhodnocení staveniště 

 

Stavební pozemek leží na parcele č. 214/5 a 216/4 v nezastavěné části obce Razová a 

stavebník je jeho majitelem. Pozemek se mírně svažuje k jihozápadní straně a není porostlý 

žádnou zelení, kterou by bylo nutno před zahájením výstavby vykácet nebo odstranit. Podloží 

je tvořeno převážně karbonskou drobou. Hladina spodní vody se nachází v hloubce 6 m, tedy 

pod základovou spárou. Navrhovaný rodinný dům se nenachází na záplavovém území. 

 

 Jako staveniště bude využívána pouze část pozemku – parcela č. 216/4. Staveniště 

bude přístupné z komunikace vybudované na parcele č. 3624/4 a bude řádně oplocené. Kromě 

této parcely budou po dobu výstavby dotčeny i parcely v blízkosti staveniště – parcela            

č. 216/3 a 216/4. 

 

Potřeby vody na staveništi bude zajišťovat vodovodní přípojka, která bude napojena 

na dočasný podzemní vodovod, který bude po dokončení stavby zaslepen a ponechán v zemi. 

Na hranici pozemku bude zřízen elektroměrový rozváděč, který bude napojen na veřejné 

vedení NN a bude zajišťovat zásobování staveniště elektrickou energií.  

 

Na staveništi bude zřízena skládka zeminy, kde bude uložena sejmutá ornice a zeminy 

z výkopových prací. Po dokončení stavby bude uložená zemina použita na terénní úpravy. Na 

staveništi bude dále zřízeno suché WC, kancelář stavbyvedoucího a šatny pro dělníky. 
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3.1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Rodinný dům je navržen na pozemku ve vlastnictví investora v souladu s územně-

plánovací dokumentací obce Razová. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, 

nepodsklepený, ve tvaru „L“. Severozápadní a severovýchodní část 1. NP je vysunuta před 

fasádu a je od ní materiálově odlišena – má obklad z černé břidlice.  

 

1. NP je určeno na denní provoz, 2. NP by mělo sloužit nočnímu klidu. Kvůli 

svažitosti pozemku na jihozápadní stranu je 1. NP navrženo jako dvouúrovňové, spojené 

vedlejším schodištěm. Dům bude zastřešen dvouplášťovou plochou odvětrávanou střechou, 

část 1. NP pak jednoplášťovou plochou střechou.  

 

Architektonické řešení respektuje požadavky investora a snaží se přizpůsobit okolní 

krajině – nejen svým tvarem, ale i materiálem použitým na jeho stavbu.  Na jižní stranu se 

otevírá prostorná dřevěná terasa, která je přístupná z pracovny, obývacího pokoje a pokoje 

pro hosty a propojuje interiér s exteriérem. Terasa nabízí líbivý pohled do okolní krajiny a 

poskytuje svým uživatelům dostatek soukromí. Na severovýchodní straně je navržen vstup do 

domu a parkovací stání pro osobní automobil chráněný přístřeškem. Pozemek bude oplocen 

ocelovými sloupky v kombinaci s pletivem. Podél komunikace bude použito oplocení 

z betonových tvárnic v kombinaci s kovem. 

 

 

3.1.3 Technické řešení stavby 

 

Zemní práce: 

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tl. 200 mm, která bude uložena na 

staveništi na dočasné skládce a po dokončení stavby bude znovu použita na úpravu terénu. 

Výkopové práce budou prováděny strojově do hloubky -1,505 m a -0,980 m. 

 

Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na monolitických pásech z prostého betonu C 16/20 ve dvou 

úrovních. Spodní stavba bude chráněna proti zemní vlhkosti hydroizolačním modifikovaným 
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asfaltových pásem Elastodek 40 Standard. Hydroizolace bude vyvedena na obvodové zdivo 

do výšky 350 mm a chráněna vrstvou extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. V základech 

budou nechány prostupy pro kanalizaci a na přívod elektrické energie dle projektové 

dokumentace.  

 

Svislé konstrukce: 

Na svislé konstrukce bude použito zdícího systému Porotherm. Obvodové nosné zdivo 

bude tvořeno cihelnými bloky Porotherm 44 Si na maltu Porotherm TM M5. Obvodové zdivo 

bude zatepleno kontaktním zateplením Rigips EPS tl. 100 mm. Na vnitřní nosné zdivo bude 

použito cihelných bloků Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm TM M5 a na vnitřní nenosné 

zdivo Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm TM M5. V exteriéru bude na obvodovém 

zdivu použita venkovní omítka Porotherm TO tl. 15 mm. Na vystupující části 1. NP pak bude 

proveden obklad z černé břidlice. V interiéru bude na všech stěnách použita vnitřní omítka 

Porotherm Universal tl. 15 mm. Provádění svislých konstrukcí musí být v souladu 

s technologickými postupy danými výrobcem. V 1. NP budou vybetonovány dva 

železobetonové monolitické sloupy 300 x 300 mm, které budou podpírat železobetonový 

průvlak. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

 Vodorovná konstrukce bude tvořena keramickými nosníky Porotherm a vložkami 

Miako tl. 190 mm. Stropní konstrukce bude mít celkovou tloušťku 250 mm. U schodišťového 

prostoru bude použito ocelových válcovaných profilů HEB dle projektové dokumentace. V   

1. NP budou vybetonovány dva železobetonové monolitické průvlaky 300 x 300 mm, které 

budou podpírat 2. NP. 

 

Na překlady nad okenními a dveřními otvory byl použit opět systém Porotherm, byly 

použity jak překlady pro zabudování venkovní rolety Porotherm Vario-R, tak klasické 

překlady Porotherm 7 s tepelnou izolací pro překlady v obvodovém zdivu a bez tepelné 

izolace pro překlady dveřních otvorů uvnitř dispozice. Provádění vodorovných konstrukcí 

musí být v souladu s technologickými postupy danými výrobcem. 
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Ztužující věnce: 

Ve výšce +2,500 m a +5,355 bude umístěn železobetonový věnec z betonu C16/20 

vyztužený ocelovou výztuží B500A Ø 12 mm a třmínky Ø 6 mm po 300 mm. 

 

Zastřešení objektu: 

Zastřešení 2. NP bude řešeno dvouplášťovou odvětrávanou plochou střechou se 

sklonem 1,75% a 1,92%. Odvodnění střechy je řešeno do střešních žlabů Ø 125 mm a svodů 

Ø 100 mm. Vyčnívající část 1. NP je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou se spády 

1,75% a 6,12% a je odvodněna do zaatikových žlabů Ø 150 mm a dále svody Ø 100 mm 

dovnitř dispozice. 

 

Skladba dvouplášťové střechy: - hydroizolace – Alkorplan 35197 

      - OSB deska tl. 25 mm 

      - krokev 100/140 mm 

      - větraná vzduchová mezera 

      - difúzně propustná fólie Isocell FH-II 

      - tepelná izolace Isover Domo tl. 250 mm 

      - parozábrana Bitalbit S 

      - stropní konstrukce tl. 250 mm 

      - vnitřní omítka Porotherm Universal tl. 15 mm 

 

Skladba jednoplášťové střechy: - dlažba na podložkách tl. 20 mm 

      - separační vrstva Filtek 300 

- 2x modifikované asfaltové pásy Elastodek 40 

Standard tl. 4 mm 

- tepelná izolace Rigips EPS S Stabil tl. 200 mm 

ve spádu 

      - parozábrana Bitalbit S 

      - stropní konstrukce tl. 250 mm 

      - vnitřní omítka Porotherm Universal tl. 15 mm 
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Schodiště: 

 

V objektu je navrženo jedno hlavní přímé schodiště s šestnácti stupni. Šířka schodiště 

je 1250 mm. Výška jednoho schodišťového stupně je 175 mm, šířka 280 mm. Po stranách 

schodiště je zábradlí ve výšce 900 mm. Schodiště bude monolitické železobetonové 

s dřevěným obložením. Pro vyrovnání dvou úrovní 1. NP je v obývacím pokoji vedlejší 

schodiště o třech stupních. Šířka schodiště je 2000 mm. Výška jednoho schodišťového stupně 

je 175 mm, šířka 280 mm. Venkovní terasa je také dvouúrovňová a je zde proto navrženo 

dřevěné schodiště o třech stupních a šířce 9000 mm. 

 

Výplně otvorů: 

Okna budou použita dřevohliníková od firmy Albo se součinitelem prostupu tepla  

U = 0,96 W.m
-2

K
-1

. Zaskleny budou izolačním trojsklem plněným argonem. Venkovní 

hliníkové opláštění bude v barvě RAL 9022 Pearl light grey. Vnitřní dřevo bude meranti 

v odstínu NO 121. Venkovní dveře budou také dřevohliníkové, prosklené části budou 

zaskleny izolačním trojsklem jako v případě oken. Vnitřní dveře budou dřevěné. 

 

Podlahy: 

V koupelnách a na WC bude použita keramická dlažba Rako DAK44185.1 světle šedá 

445 x 445 mm. V technické místnosti a v zádveří bude použita Rako Andalusia DAR35110 

300 x 300 mm. Na ostatní podlahy bude použita dřevěná plovoucí podlaha EFloor Hevea.  

 

Podlahy na terénu jsou izolovány proti zemní vlhkosti pomocí hydroizolačního 

asfaltového pásu Elastodek 40 Standard tl. 4 mm, proti tepelným ztrátám vrstvou 

extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Podlahy v 2. NP jsou izolovány kročejovou izolací 

Rockwool Steprock tl. 40 mm. 

 

Klempířské výrobky: 

 

Střešní žlaby i svody budou dodány firmou Lindab v systému Rainline. Všechny 

klempířské prvky budou z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Venkovní parapety 

budou dodány společně s okny firmou Albo. 
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Venkovní zpevněné plochy: 

Příjezd na pozemek, parkovací místo a okapový chodník kolem objektu v šířce 500 

mm bude vydlážděn z břidlicové dlažby o rozměrech 300 x 200 mm na pískovém loži. 

 

 

3.1.4  Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Stavba bude přístupná z komunikace vybudované na parcele č. 3624/4. Přípojky 

budou napojeny na veřejné sítě. 

 

 

3.1.5  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

 

Parkovací stání je vedle domu na zpevněné vydlážděné ploše a je chráněno 

přístřeškem, který zároveň chrání hlavní vstup do domu. 

 

 

3.1.6  Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba ani její realizace nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dojde pouze 

k dočasnému zhoršení životního prostředí v důsledku vetší hlučnosti a prašnosti na staveništi, 

které bude eliminováno na minimum vybranou vhodnou technologií výroby a mechanikou. 

Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby. V průběhu výstavby ani při užívání 

objektu nedojde ke znečištění podzemních ani povrchových vod. Se všemi vzniklými odpady 

se bude zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

[4]. 

 

 

3.1.7  Řešení bezbariérového užívání navazujících ploch a komunikací 

 

Navazující plochy a komunikace na objekt jsou řešeny bezbariérově. 
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3.1.8 Průzkumy a měření 

 

Na pozemku byl proveden předběžný hydrogeologický průzkum pomocí vrtaných 

sond, byl stanoven radonový index pozemku a bylo provedené výškopisné a polohopisné 

zaměření pozemku najatou geodetickou firmou. Výsledky těchto průzkumů a měření byly 

promítnuty do návrhu základových konstrukcí a do projektové dokumentace. 

 

 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

 

Stavba bude vytyčena na základě výsledků geodetického zaměření pozemku, 

katastrální mapy a výkresu situace, kde jsou zaznačeny výškopisné údaje v m n. m. ke hladině 

b. p. v. 

 

 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 

 

SO 01 RD 

SO 02 vodovodní přípojka 

SO 03 kanalizační přípojka 

SO 04 přípojka elektrické energie 

SO 05 příjezdová komunikace a parkovací plocha 

SO 06 okapový chodník 

SO 07 terasa 

Tab. č. 2 – Členění stavby na stavební objekty 

 

 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

 

Při výstavbě dojde k dočasnému zvýšení vlivu stavby na okolní stavby a to zejména 

zvýšenou hlučností a prašností ze staveniště. Dodavatel stavby negativní vlivy omezí na 

minimum použitím vhodné technologie a mechaniky. Po dokončení výstavby nebude mít 

stavba negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 



Bakalářská práce 

 

 

 

22 

 

 

3.1.12  Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit kvalifikované pracovníky, kteří jsou 

oprávněni k provádění příslušných prací, a vyškolit je v BOZP. Práce musí být prováděny 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [5], kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále se musí řídit nařízením vlády      

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích [6]. 

 

 

3.2   Mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zaručovala, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby 

a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření nebo poškození technického zařízení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce. Statický výpočet je zpracován odborně způsobilou osobou. 

 

 

3.3   Požární bezpečnost 

 

Obvodová konstrukce z cihelných bloků Porotherm 44 Si splňuje požární odolnost 

podle ČSN EN 13501-2 [7], má požární odolnost REI 120 DP1, třída reakce na oheň           

A1 – nehořlavé. Stropní konstrukce splňuje požadavky na požární odolnost, má požární 

odolnost REI 180 DP1.  

 

Stavba bude vybavena signalizací vzniku požáru a v technické místnosti bude umístěn 

hasicí přístroj. Stavba je přístupná z přilehlé komunikace a je tak umožněn zásah jednotek 

požární ochrany. Sousední stavby jsou v dostatečné vzdálenosti a nehrozí šíření požáru. 
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3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na hygienu, ochranu zdraví nebo 

životní prostředí. Zbytky stavebního materiálu budou ekologicky zlikvidovány v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [4]. 

 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na bezpečnost při užívání. 

 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

 

Stavba je navržena tak, aby odolávala hluku a vibracím a aby nedošlo k poškození 

zdraví osob a škodám na majetku.   

 

 

3.7 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s mezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Na stavbu nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na řešení přístupu a užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

3.8 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Radonovým měřením byl zjištěn nízký radonový index pozemku, a proto stavba 

nemusí být chráněna proti unikání radonu z geologického podloží. Pozemek se nenachází 

v seizmicky aktivní oblasti, záplavové oblasti a ani v oblasti zasažené poddolováním.  
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3.9 Ochrana obyvatelstva 

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva se na stavbu nekladou žádné nároky. 

 

 

3.10 Inženýrské stavby 

 

3.10.1 Vodovod 

 

Vodovodní přípojka: 

Objekt je napojen na veřejný vodovod na parcele č. 3624/4. Přípojka je z HDPE Ø 32, 

spád přípojky je 2‰, je uložena v nezámrzné hloubce (1,5 m). Přípojka je napojena pomocí 

navrtávacího pásu teleskopické zemní soupravy a uličního poklopu v kombinaci 

s navrtávacím šoupátkem. Přípojka je navrhnuta tak, aby splňovala požadavky normy       

ČSN 736005 [8]. 

 

Vnitřní vodovod: 

Vodoměrná soustava a hlavní uzávěr se nacházejí v technické místnosti 1. NP. Za 

vodoměrnou soustavou je osazen filtr mechanických nečistot. Před zásobníkem jsou umístěny 

tyto armatury – kulový kohout, zpětný ventil, vypouštěcí kulový ventil, tlaková nádrž a 

pojišťovací ventil. Za  zásobníkem je před každou stoupačkou uzavírací ventil s vypouštěním. 

Cirkulace teplé vody není v objektu řešena vzhledem k rozměrům objektu a ekonomickým 

nákladům. Rozvody jsou PPR DN16, potrubí je izolováno Rockwoolem z důvodu tepelných 

ztrát teplé vody a proti orosení potrubí se studenou vodou. Potrubí je vedeno pod stropem nad 

sebou a ve svislých konstrukcích v drážkách nad sebou.  

 

Zkoušky vnitřního vodovodu: 

Po dokončení montáže je nutné vnitřní vodovody odzkoušet – bez zařizovacích 

předmětů, výtokových armatur a pojišťovacích ventilů. Po montáži zařizovacích předmětů se 

provede další zkouška. Rozvody v drážkách budou zaizolovány a zazděny. Před uvedením do 
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provozu je nutné potrubí propláchnout a desinfikovat roztokem chlornanu sodného 

v koncentraci 0,5 mg/l. 

 

Legenda zařizovacích předmětů: 

Umyvadlo  -  keramické umyvadlo Jika – Cubito 810422, 3 ks, rozměr 550 x 420 x 185 mm, 

stojánková páková chromová baterie Jika – Cubito 311428, kryt na sifon   

Jika – Cubito 819951, rozměr 210 x 345 x 285 mm, lahvový zápachový 

uzávěr s odtokovým ventilem nerez – Instaplast – 65,40 mm, dva rohové 

chromované ventily, dvě tlakové hadice. 

Dřez  -  nerezový dřez Franke – Mox 651-800, 2 ks, rozměr 800 x 500 mm, dřezová 

chromovaná stojánková baterie s výsuvnou sprškou Jika – Mio 351711, 

lahvový zápachový uzávěr s odtokovým ventilem nerez – Instaplast – 70, 50 

mm, dva rohové chromované ventily, dvě tlakové hadice, osazení do 

kuchyňské linky. 

Sprcha - vanička zapuštěná do podlahy Ravak – Perseus 90 – LA, 2 ks, rozměry 

vaničky 900 x 900 mm, zástěna Ravak – SRV2 S-90, sifon Ravak – 

Professional, průměr 90 mm, chrom, nástěnná páková baterie Jika – Cubito 

332427, chromová sprchová hlavice Jika – Cubito 367420, zápachová 

uzávěrka. 

Vana - ocelová smaltovaná obezděná vana Kaldewei – Elipso duo, 1 ks, rozměr  

1900 x 1000 x 450 mm, vanová nástěnná páková baterie Jika – Mio 321717, 

sprchová sada Jika – Mio 360710 (ruční sprcha, držák, hadice), odpadová 

soustava, zápachová uzávěrka. 

WC - závěsný klozet Jika – Mio 827105, 3 ks, rozměr 360 x 360 x 560 mm, 

závěsný prvek Geberit – Kombifix, ovládací tlačítko Geberit - Kappa20. 
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3.10.2  Kanalizace 

 

Kanalizační přípojka: 

Objekt je napojen na jednotnou veřejnou kanalizaci. Přípojka je z KG Ø 150, spád 

přípojky je 2%. Přípojka je navrhnuta tak, aby splňovala požadavky normy ČSN 756760 [9]. 

 

Vnitřní rozvody: 

Připojovací potrubí je z polypropylenu se spádem 3%, je vedeno od zařizovacích 

předmětů k odpadnímu potrubí, dimenze se pohybuje od 50 po 100 mm pro záchodové mísy. 

Hlavní větev je větraná, je vyvedena 600 mm nad střechu, ostatní větve jsou ukončeny 

přisávacím ventilem HL 900 DN 100. Odpadní potrubí je z polypropylenu, dimenze je 100 

mm, jak na hlavní větvi tak na vedlejších větvi je umístěn čistící kus. Svodné potrubí je 

z PVC, dimenze je 125 mm, spád je 2%, je uloženo v zemině pod úrovní podlahy 1. NP, 

prostupy základy jsou opatřeny chráničkou a pružným tmelem. Revizní šachtice je umístěna 

mimo objekt z důvodu lepšího přístupu. 

 

Dešťová kanalizace: 

Střešní svody jsou svedeny do země přes lapač střešních nečistot, nadzemní část je 

z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, pod zemí je použito PVC.  

 

Zkoušky vnitřní kanalizace: 

Zkoušení vnitřní kanalizace se sestává z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti 

svodného potrubí a ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí. 

Před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti probíhá technická prohlídka, při které se 

potrubí musí ponechat přístupné, očištěné a to tak, aby byly dostupné spoje.  

Zkouška vodotěsnosti se provádí vodou bez mechanických nečistot, všechny otvory je 

třeba utěsnit a potrubí nechat přístupné a očištěné. Vodotěsnost se zkouší vodou přetlakem 

nejméně 3kPa, nejvýše 50kPa. Zkouška trvá jednu hodinu a únik vody nesmí překročit 0,5 l/h 

na 10 m
2 

vnitřní plochy potrubí. 
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Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, 

připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat přístupné a očištěné. Zkouška je 

vyhovující pokud po 30 minutách od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. 

 

 

3.10.3 Elektrická energie 

 

Napojení objektu, přípojka NN: 

Objekt je napojen na veřejnou elektrickou síť AYKY – 4 x 35 vedenou pod zemí 

pomocí kabelové spojky SVCZC 35-AL. Na hranici pozemku je umístěna pojistná skříň a 

elektroměrový rozváděč. 

 

Rozváděč: 

Hlavní rozváděč se nachází v šatně v 1. NP. Oceloplastová rozvodnice DISTRIton 

RZA-36N je určena k zapuštění. Krytí rozvodnice je IP 30. Rozměry jsou 361 x 581 x 97 mm. 

Pro jištění jsou použity jističe BONEGA P-E-P 6J/10J a proudové chrániče BONEGA          

P-E-P 10P63. Podle velikosti výpočtového proudu je zvolen vstupní jistič velikosti 40 A. 

 

Světelná instalace: 

Osvětlení celého objektu je napojeno na hlavní rozváděč umístěný v šatně 1. NP. Na 

instalaci je použito vodičů CYKY – J 3x1,5 a CYKY – O 3x1,5. Vodiče jsou vedeny 

v předem vysekaných drážkách ve zdivu. Krabice jsou také zasekané do zdiva a lícují 

s vnitřními omítkami. Vypínače jsou ve výšce 1200 mm nad úrovní podlahy. Světelné 

rozvody jsou chráněny jističi 10 A.  

 

Technologická instalace: 

Všechny spotřebiče jsou napojeny přes zásuvky, kromě venkovních okenních rolet, 

které jsou napájeny přímo z hlavního rozváděče a jsou ovládány dálkovými vypínači. 

Zásuvky jsou umístěny 200 mm nad úrovní podlahy. Technologické rozvody jsou jištěny 

jističi 16 A. 
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Ochrana před bleskem: 

Ochrana před bleskem je provedena pomocí tří jímacích tyčí JP 10/M16, které jsou 

pomocí svorky SJ 01 spojeny s jímacím vedením FeZn ø 8 mm. Jímací tyče chrání odvětrání 

hlavní větve kanalizace a výlez na střechu. Jímací vedení vede po atice, je podepřeno 

podporami PV 21. Dále je pěti viditelnými svody svedeno po fasádě objektu. Svody jsou do 

zdiva přichyceny podporami na hmoždinku PV 01H. Ve výšce 2000 mm je na svodech 

umístěna zkušební svorka. Svody jsou dále spojeny dvěma zemnícími svorkami SR 03S se 

zemnícím páskem. 

 

Uzemnění: 

Uzemnění rodinného domu je provedeno pomocí zemnícího pásku FeZn 30 x 4 mm, 

který je zabetonovaný v základech 50 mm nad základovou spárou. Na zemnící pásek jsou 

napojeny vývody pro připojení svodů a rozváděče. Všechny spoje musí být ošetřeny proti 

korozi asfaltovým nátěrem a vývody musí být chráněny proti mechanickému poškození 

během výstavby. 

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna proudovými chrániči, které 

jsou nainstalovány na zásuvkových rozvodech v koupelnách a ve venkovních prostorech. 

 

 

Specifikace materiálu: 

 

Typ svítidla Výrobce Výkon 

[W] 

Krytí Počet Typ světelného zdroje Výrobce Počet 

171274710 Massive 20 - 5 
Economy energy saver 20W 

E27 
Philips 5 

Atlantis 

320211110 
Massive 60 IP 21 3 

Halogen energy saver classic 

A 64543 A ES 42W E27 
Osram 3 

Ice 

340211110 
Massive 2 x 40 IP 21 3 

Halopar 16 64822FL 40W 

E14 
Osram 6 

Beta 265 INGE 2 x 24 IP 20 6 Lumilux T5 FQ 24W/840 HO Osram 12 

418194810 Massive 4 x 60 - 1 
Halogen energy saver classic 

A 64543 A ES 42W E27 
Osram 4 
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Myrtle 

334913110 
Massive 14 IP 20 3 Lumilux T5 FM 14W/865 HE Osram 3 

366753110 Massive 4 x 60 - 3 
Halogen energy saver classic 

B 64543 B ES 42W E14 
Osram 12 

Lumix 13 

(6400 K) 
Brilum 13 IP 20 2 

Lumilux Delux  T5 L 

13W/930 
Osram 2 

Espo 14 Brilum 4 x 50 IP 20 14 JCD 34667 50W G9 Emos 56 

366753110 Massive 60 - 8 
Halogen energy saver classic 

A 64543 A ES 42W E27 
Osram 8 

Faville PL18 Homelight 18 x 10 - 2 
Halostar standard 64415 10W 

G4 
Osram 36 

Aloa AP1 Homelight 40 - 2 Halopin 66740 40W G9 Osram 2 

Espo 13 Brilum 3 x 50 IP 20 7  JCD 34667 50W G9 Emos 21 

Ice 

320151110 
Massive 3 x 40 - 3 

Halopar 16 64822FL 40W 

E14 
Osram 9 

Bipol PL9+9 

Cromo 
Homelight 18 x 10 - 2 

Halostar standard 64415 10W 

G4 
Osram 36 

Mirati 

542741710 
Massive 4 x 40 - 4 Halopin 66740 40W G9 Osram 16 

Tab. č. 3 – Světla a světelné zdroje 

 

 

 Typ spotřebiče Výrobce Napětí 

[V] 

Výkon 

[kW] 

Jištění 

[A] 

Kabel 

CYKY-J 

Kombinovaná chladnička ERN 29801  Elektrolux 230 0,120 16 3 x 2,5 

Myčka nádobí ESI68860X Elektrolux 230 2,200 16 3 x 2,5 

Mikrovlnná trouba EMM20208X Elektrolux 230 1,200 16 3 x 2,5 

Trouba EOB31002X Elektrolux 230 1,785 16 3 x 2,5 

Elektrokotel Rejnok 9K Protherm 3 x 400 4 – 9 16 5 x 2,5 

Bojler TG 50 N Gorenje 230 2,000 16 3 x 2,5 

Chladnička ERU14300 Elektrolux 230 0,090 16 3 x 2,5 

Trouba EOB31002X Elektrolux 230 1,785 16 3 x 2,5 

Pračka se sušičkou EWW14791W Elektrolux 230 2,200 16 3 x 2,5 
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Tab. č. 4 – Spotřebiče 

 

 

Vypínač Typ vypínače Výrobce Počet 

Jednopólový Basic MGU310118 Vypínač.cz 10 

Sériový Basic MGU321118 Vypínač.cz 13 

Střídavý  Basic MGU310318 Vypínač.cz 8 

Tab. č. 5 – Vypínače 

 

 

Zásuvka Výrobce Počet 

Jednoduchá Vypínač.cz 7 

Dvojitá Vypínač.cz 29 

Jednoduchá a ochranným kontaktem Vypínač.cz 4 

Dvojitá s ochranným kontaktem Vypínač.cz 4 

Třífázová Vypínač.cz 3 

Tab. č. 6 – Zásuvky 

 

 

Prvek Typ Výrobce Počet 

Skříňový rozváděč zapuštěný RZA-36 N IP 30 DISTRI 1 

Vstupní jistič A40 P-E-P 6J/10J Bonega 1 

Jistič A10 P-E-P 6J/10J Bonega 2 

Jistič A16 P-E-P 6J/10J Bonega 15 

Proudový chránič 30mA P-E-P 10P63 Bonega 1 

Tab. č. 7 – Rozváděč 

Varná indukční deska EHD60090P Elektrolux 3 x 400 6,500 16 5 x 2,5 

Screenové venkovní rolety l SC 600 Harol 230 0,350 16 3 x 2,5 

Sklokeramická varná deska EHC30200X Elektrolux 3 x 400 2,900 16 5 x 2,5 
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Kabel Délka 

[m] 

CYKY – J 3 x 1,5 150 

CYKY – J 3 x 2,5 133 

CYKY – J 5 x 2,5 37 

CYKY – O 3 x 1,5 22 

Tab. č. 8 – Kabely 

 

 

 

Prvek Výrobce Počet / Délka  

Drát FeZn ø 8 mm Kovoblesk 96 m 

Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm Kovoblesk 66 m 

Ochranný úhelník Kovoblesk 5 ks 

Jímací tyč JP10/M16 Kovoblesk 3 ks 

Svorka zkušební Kovoblesk 5 ks 

Svorka křížová Kovoblesk 7 ks 

Svorka spojovací SJ 01 Kovoblesk 3 ks 

Svorka zemnící SR 03S Kovoblesk 10 ks 

Podpory jímacího vedení PV 21 Kovoblesk 66 ks 

Přichycení svodů PV 01H Kovoblesk 30 ks 

Tab. č. 9 – Ochrana před bleskem 

 

 

3.10.4 Plynovod 

 

V obci Razová se nenachází plynovod. 
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4. Architektonický detail 

 

Výrazných architektonickým prvkem je zastřešení parkovacího místa. Ten svým 

tvarem „L“ kopíruje půdorys domu. Přístřešek je větších rozměrů, proto byl původní návrh 

vytvořit konstrukci ze dřeva zavrhnut. Mnohem výhodnější jak z hlediska doby montáže, tak 

z hlediska náročnosti je konstrukce ocelová. Snížila se tím celá tloušťka konstrukce i sloupy 

tak mohou být subtilnější. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými válcovanými nosníky   

HEB 160 a rovnoramenným úhelníkem 160 x 160 mm. Ty jsou ukotveny nerezovými 

kotvami přes kontaktní zateplení do pozedního věnce 1. NP. Nosníky jsou také podpírány 

sloupy čtvercového půdorysu o rozměrech 150 x 150 x 3 mm.  

 

Na ocelové nosníky je připevněn trapézový plech z ocelového pozinkovaného plechu 

tl. 0,75 mm v barevné úpravě světle šedá od firmy Lindab. Od této společnosti je použit i 

okapový systém Lindab Rainline, kterým je řešeno odvodnění přístřešku. Jsou zde použity 

podokapní žlaby Ø 125 mm, které jsou pomocí háků přišroubovány k nosníkům. Na žlaby 

navazují svody o Ø 100 mm. Aby však pohledově nebylo žlaby ani trapézové plechy vidět, 

budou na nosníky ještě upevněny speciální štítové a žlabové šablony z ocelového plechu       

tl. 1 mm vyrobené na zakázku rovněž firmou Lindab.  

 

Všechny výplně otvorů jsou v návaznosti na použitý materiál vybrány jako 

dřevohliníkové. Z venkovní strany svým opláštění korespondují s přístřeškem, avšak 

v interiéru je použita příjemná kresba dřeva. 

 

Celá fasáda vystupující části 1. NP je pak ozvláštněna obkladem z černé břidlice. 

Stejný materiál je pak použit na vydláždění parkovacího místa. V kontrastu s tmavým 

obkladem je pak sněhobílá omítka na zbývající fasádě. 
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5. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům v nezastavěné části obce 

Razová. V první části bakalářské práce jsem se zabývala vytvořením průvodní zprávy, která 

popisuje základní údaje o stavbě a její hlavní myšlenku. V další části jsem sestavila 

technickou zprávu, která objekt řeší z hlediska konstrukcí a použitých materiálů. V následující 

části jsem se zaměřila na architektonický detail, který jsem podrobněji definovala. 

 

Výsledkem mého návrhu je rodinný dům, který akceptuje krajinu, do které by měl být 

zasazen.  Poloha domu je vhodně orientovaná ke světovým stranám a respektuje svažitost 

terénu. Podařilo se mi vytvořit fungující dispozici uvnitř domu. Koncepce domu směřuje 

svým návrhem k využití moderních materiálů a prvků, kterými dnes trh disponuje. Po stránce 

ekonomické považuji návrh za nepřiměřený.  

 

V budoucnu bych se ráda zaměřila na optimalizaci finančních nákladů. Svou 

pozornost bych také ráda zaměřila na energetickou náročnost budov a její snížení. 
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6. Seznam použitých pramenů 

 

Zákony, vyhlášky a normy 

1.  Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

2.  Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 

3.  Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

4.  Vyhláška č. 185/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady 

5.  Vyhláška č. 309/2006 Sb. 

6.  Vyhláška č. 591/2006 Sb. 

7. ČSN EN 13501-2 - Požární kvalifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: 

Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení 

8.  ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

9.  Vyhláška č. 398/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

10. ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a 

projektování 

11. ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

12. ČSN 73 4055 – Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 

13. ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

14. ČSN EN 1991-1 (Eurokód 1) – Zatížení konstrukcí 

15. ČSN EN 12464 – Světlo a osvětlení 

16. ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem 

17. ČSN EN 60269 – Pojistky nízkého napětí 
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