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Technická zpráva 
 

1. Identifika ční údaje stavby: 
 

RODINNÝ DŮM „TRIO MAXI“ 
rodinný d ům se t řemi samostatnými bytovými jednotkami 

 
Generální projektant 
Ing. Karel Klofáč 
Etiam Del Gratia, a.s., Roháčova 145/14, 130 00 Praha – Žižkov 
IČ: 27773 507 
Kancelář, korespondenční adresa:  Březenská 2466/8, 182 00 Praha 8 – Libeň 

 
HIP :  
Pavel Brambora,  
U Olivovny 1640/2, 251 01 Říčany  
IČ: 15839907 
Kancelář, korespondenční adresa:  Březenská 2466/8, 182 00 Praha 8 – Libeň 
 

2. Kapacity stavby 
 

Kapacita objektu:  tři bytové jednotky kategorie 4+KK 
Užitková plocha:  327,79 m2 
Zastavěná plocha:  204,80 m2 
Obestavěný prostor:  1400,00 m3 
 

3. Celkový popis stavby 
 

Tento projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu se třemi samostatnými 
bytovými jednotkami.  

Navrhovaný objekt je půdorysného tvaru „L“, nepodsklepený, s obytným přízemím a podkrovím. 
Střecha sedlová s jednotným sklonem střešních rovin 40°. Vstupy do bytových jednotek jsou 
z úrovně terénu. V přízemí objektu se nachází vstupní prostory se sociálním a technickým zázemím 
a pobytové místnosti - obývací pokoje s kuch. koutem. Podkroví každé bytové jednotky je přístupné 
po samostatném vnitřním schodišti. V podkroví se nachází ložnice se sociálním zázemím. Ze 
schodišťového prostoru každého bytu je stropním vstupem s vyklápěcím schodištěm přístupný 
úložný prostor v krovu. Na pozemku jsou umístěny zpevněné plochy ze zatravňovací dlažby pro 6 
osobních automobilů, zpevněné plochy a terasy z betonové skládané dlažby pro každý z bytů. 
Terasy jsou přístupné z obytného prostoru přízemí. Na zbývající části pozemku je navržena okrasná 
zeleň a zatravnění. Pozemek je oplocen. 

 

4. Založení stavby a nosné konstrukce  
 

Základy objektu budou provedeny formou monolitické desky jednotné tloušťky s prohloubením pod 
nosnými konstrukcemi. Po obvodě objektu je podkladní beton rozšířen do základových pasů do 
nezámrzné hloubky. Základové pasy po obvodě objektu jsou z prostého betonu.   

Svislé nosné konstrukce objektu jsou navrhovány v systému Velox. Obvodové konstrukce budou 
provedeny jako sendvičové, včetně zateplovací vrstvy obvodového. Vnitřní nosné konstrukce budou 
ve stejném systému bez vrstvy zateplení. Navrhované konstrukce splňují jak požadavky na 
součinitele prostupu tepla, tak požadavky akustické.  

Vodorovná nosná konstrukce stropu nad přízemím je navrhována opět v systému Velox jako 
skládaný strop z typových prvků se zmonolitňující zálivkou. Konstrukce po realizaci splňuje 
požadavky na statické zajištění objektu a akustické požadavky pro návrh stropních konstrukcí.  
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5. Zastřešení 
 

Střecha je navržena jako sedlová. Konstrukci tvoří dřevěný krov, vaznicové soustavy. Krokve jsou 
osazeny na pozednice a středové vaznice, podepřené sloupky. Středové vaznice jsou podepřeny 
dřevěnými sloupky. Skladba střechy je navržena jako provětrávaná s nadkrokevní izolací. Krytina je 
z betonových tašek.  

 

6. Vnit řní dělící konstrukce, podlahy, podhledy 
 

Vnitřní dělící konstrukce v obou podlažích budou provedeny jako příčky a předstěny z kusového 
přesného staviva typu Ytong. 

Podhledy jsou navrhovány v podkroví objektu, jako opláštění krovu. Budou provedeny z dřevěných 
palubek, nebo dřevitých velkoplošných desek na konstrukci krovu.  

Mimo ně budou v koupelnách podkroví provedeny podhledy ze sádrokartonových desek. Opláštění 
vnitřních instalací na chodbách je ze sádrokartonových na kovové konstrukci.  

Podlahy objektu budou provedeny jako těžké plovoucí s tepelnou a kročejovou izolací v konstrukci. 
Desky podlah budou oddilatovány od ostatních stavebních konstrukcí pro zamezení šíření 
kročejového hluku. Nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickými dlažbami a plovoucími 
podlahami. 

 

7. Hydroizolace, tepelné a akustické izolace 
 

Hydroizolace přízemí je tvořena systémem živičných modifikovaných pásů s odolností proti zemní 
vlhkosti a radonu z podloží. S izolací proti tlakové vodě se v základním provedení nauvažuje. Uvnitř 
objektu budou provedeny izolace proti ostřikované a stékající vodě v prostorách koupelen, 
v systému stěrkových izolací pod finální povrchové vrstvy. Střecha je navržena v nadkrokevní 
skladbě střechy s provětrávanou mezerou a pojistnou hydroizolací pod.  

Tepelní izolace na vnější fasádě jsou navrhovány jako kompletní zateplovací systém. Tento 
zateplovací systém nemá funkci tepelně technickou, ale slouží jako podklad pro tenkovrstvé omítky.  
Zateplení fasády je zajištěno tepelnou izolací v systému Velox. V rámci obvodových stěn je do 
bednění vložen šedý polystyrén s přísadou grafitu v tl. 150mm (lamda 0,32 W/mK).  

Ostění kolem oken a dveří je pak z vnější strany zatepleno 30mm EPS 70 F polystyrenu (lamda 
0,39 W/mK).   

Sokl obvodových stěn je pak zateplen teplenou izolací Perimetr tl. 100mm (lamda 0,34 W/mK), až 
ke spodní hraně desky.  

Podlaha na terénu bude zateplena polystyrén EPS 100 S tl. 120mm (lamda 0,22 W/mK). 

Střecha je navržena s nadkrokevní tepelnou izolací PIR desky v tl. 140mm (lamda 0,22 W/mK). 
Desky jsou celistvé, spojované na pero - drážku.  

 
8. Schodišt ě 

 
V objektu jsou navržena tři typově shodná schodiště – uvnitř každé bytové jednotky. Konstrukce 
schodiště je z monolitického betonu, který je obložen dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi tl. 
30mm. Každý vstup do bytové jednotky je přístupný vyrovnávacím stupněm z okolního terénu. 
Stupně jsou tvořeny betonovými dlaždicemi ukončené obrubníkem.  

 
9. Výpln ě otvor ů 

 

Okna a vstupní dveře domu jsou navržena z plastového vícekomorového profilu s výplní 
vakuovaným dvojsklem, koeficient tepelné propustnosti výrobku max. k=1,2Wm2K (u okna) max. 
k=1,4Wm2K (u dveří), prvky otvíravé a sklopné. Vnitřní parapety plastový komůrkový profil, vnější 
parapety hliníkové s práškovou barvou. Dveře s bezpečnostním kováním.  

Střešní okna jsou výklopná se spodním ovládáním. Dřevěný rám s integrovanou mikroventilací, 
zaklení tepelně izolační trojsklo se samočistící povrchovou vrstvou.   
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Výplně vnitřních otvorů budou tvořit dveře z dřevitých desek do obložkových zárubní.  Typ dveří a 
kování budou upřesněny dle výběru stavebníka.  

 

10. Povrchové úpravy 
 

Fasáda je navržena kontaktním zateplovacím systémem tl. 50mm. Všechny hrany objektu jsou 
vyztuženy rohovými profily s integrovanou síťovinou, u oken zakončena odtrhovacími lištami.  
Konečnou povrchovou úpravou bude vysoce plastická, odolná, objemově a tvarově stálá, plně 
probarvená stěrka s jemnou profilací.  

Tepelná izolace na fasádě neplní funkci tepelně technickou, ale slouží je jako podklad pro 
tenkovrstvou omítku. Teplená izolace bude mechanicky kotvena na konstrukci Velox.  

Sokl fasády bude ošetřen v probarvené omítce - typ Marmolit min 220mm nad terénem.  

 Vnitřní omítky jsou tvořeny u příček jednovrstvou sádrovou omítkou. Na nosném a obvodovém zdivu 
bude provedena dvouvrstvá jádrová vápenocementová omítka v tl. 15mm s cementovým postřikem 
jako přípravou podkladu pro nanášení omítky.  Omítky stropů budou vyztuženy výztužnou tkaninou.  

     Vrchní vrstva bude tvořena tenkovrstvou sádrovou omítka s bílou otěruvzdornou malbou (typ 
Primalex Plus).  

V koupelnách a na WC budou provedeny keramické obklady, u koupelen do výšky 2050mm a na 
WC do výšky 1500mm. Keramické obklady budou do tmelu lepeny na jádrové omítky. V koupelnách 
a vodou zatěžovaných místech jako sprchové kouty, kolem van, umyvadel, budou stěny natřeny 
hydroizolační stěrkou.  

Keramické obklady budou spárování probarvenou hmotou, s použitím ukončujících prvků a 
tvarovek. Rozsah a výška obkladu může být upravena dle formátu na základě výběru stavebníka. 

Typy nášlapných vrstev jsou popsány v samostatných částech této TZ. Jedná se v zásadě o 
keramické dlažby, nebo plovoucí dřevěné podlahy. Podlahoviny v místnostech bez obkladu stěn 
budou dodány včetně soklů, nebo soklových lišt. Spárování a lepení pomocí vhodných systémových 
hmot dle místa konkrétního určení.  

Dřevěné a kovové výrobky budou opatřeny lazurovacími laky a nátěry dle místa určení. Ocelové 
prvky vystavené vlivu povětrnosti opatřeny zinkováním a povrchovým barevným nátěrem. 

 

11. Materiálové a barevné řešení 
 

Materiálové řešení je podřízeno typu navrhovaného objektu, a požadavkům stavebníka.  Použití 
jednotlivých materiálů a výrobků je patrné z  příloh projektové dokumentace. V naprosté většině se 
jedná o běžně používané výrobky a stavební hmoty. Veškeré použité materiály a hmoty budou 
doloženy příslušným atestem. 
Barevné řešení exteriéru by mělo korespondovat s charakterem objektu a místem výstavby – 
zástavba rodinných domů. Doporučuji volit světlé barvy fasády, navzájem barevně sladěné. Finální 
barevné řešení bude upřesněno v navazujícím stupni PD a na základě vyvzorkování vybraného 
výrobce. 

 
12. Komíny a v ětrání  

 
V objektu jsou navrhovány 3 samostatné komíny (pro každou bytovou jednotku jeden) pro odvod 
spalin od krbů v přízemí. Komíny budou třísložkové pro tuhá paliva, s keramickou vložkou s vnitřním 
průměrem 200mm (např. Eko komín). Navrhovaná krbová tělesa, nebo krbová kamna, nejsou 
určena jako hlavní zdroj vytápění objektu. 

Zdrojem vytápění bytových jednotek budou instalovány plynové kondenzační kotle v technických 
místnostech v přízemí, s odvodem spalin nad střechu.  

Větrání místností je přirozené, okny a dveřmi. Okna budou opatřena mikroventilací a osazena 
větrací uzavíratelnou štěrbinou. V některých prostorách bude osazen odtahový axiální ventilátor 
s časovým spínačem (koupelna, WC). Ve dveřích místností bude osazena mřížka, nebo budou 
dveře podříznuté. U žádné z prostor není navrhována úprava vnitřního prostředí systémovou 
klimatizací. 
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13. Výrobky 
 

Nové tesařské konstrukce jsou navrhovány v části krovu. Viditelné prvku krovu budou provedeny 
jako hoblované, v případě požadavku opatřené požárními nátěry dle požadavků PBŘ. Dimenzování 
prvků krovu dle výkresových příloh a návrhu statika. Krov bude opatřen preventivním nátěrem proti 
škůdcům a dřevokazným houbám Lignofix. 

Truhlářské výrobky budou opatřeny lazurovacími nátěry, případně tlakovou impregnací. V případě 
typových prvků úprava dle výrobce. 

Zámečnické výrobky jsou navrhovány především jako doplňkové konstrukce, např. zábradlí 
francouzských oken, střešní komínová lávky, nadkrokevní držáky natén apod. Prvky vystavěné 
vlivům povětrnosti žárově zinkované. Zábradlí francouzských oken je skleněné, upevněné přes lišty 
z nerezové oceli. 
Klempířské konstrukce (střešní prvky – okapy, okapnice, oplechování kolem komínu, střešních oken 
a vnější parapety.) budou z žárově zinkovaný, poplastovaných profilů a hliníkové s práškovou 
barvou.  

 
14. Zpevněné plochy a oplocení 

 
Na pozemcích stavebníka jsou realizovány zpevněné plochy v rozsahu dle situace stavby. 
Materiálem zpevněných ploch je betonová skládaná dlažba a zatravňovací plastová dlažba. 
Vyspádování zpevněných ploch je do přilehlého terénu. 

 Oplocení pozemku bude provedeno z poplastovaného pletiva se zapleteným napínacím drátem 
3,5mm, pletivo 2,5x50x50mm, výšky max.1,4m. Sloupky poplastované, uložené na zemní vruty..    

 

15. Popis základních stavebních konstrukcí 
Veškeré skladby jsou v pořadí vrstev shora dolů a z exteriéru do interiéru 

 
01 Obvodová stěna 

• Probarvená stěrková omítka s jemnou profilací tl. 10mm 
• Fasádní polystyrén EPS 70F   tl. 50mm 
• Deska Velox tl. 35mm 
• Polystyrén šedý s příměsí grafitu tl. 150mm 
• Železobetonová stěna tl. 150mm 
• Deska Velox tl. 35mm 
• Vnitřní jádrové omítky  

 
02 Podlaha na terénu 

• Nášlapná vrstva – laminátová plovoucí podlaha 
• Akustická podložka  
• Anhydritová litá vrstva  20Mpa tl. 40mm 
• Izolace ze stabilizovaného polystyrénu EPS 100S tl. 120mm 
• Hydroizolace SBS modifikované asfaltové pásy s odolností proti radonu a zemní vlhkosti 
• Penetrace  
• Základová monolitická deska tl. 250mm 
• Podkladní beton tl. 150mm 

 
03 Podlaha na konstrukci 

• Nášlapná vrstva – laminátová plovoucí podlaha  
• Akustická podložka  
• Anhydritová litá vrstva 20Mpa tl. 40mm 
• Separační vrstva 
• Kročejová izolace – polystyrén EPS T4000 tl. 25mm 
• Teplená izolace – polystyrén EPS 100S tl. 40mm 
• Nosná konstrukce stropu – žebrový strop – Velox tl. 220mm 
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04 Střešní plášť 
• Střešní tašková krytina Bramac CLPP 
• Latě 60x40mm 
• Kontralatě 80x40mm 
• Pojistná izolace – folie (Dorken Delta Vent S) 
• Teplená izolace PIR desky tl. 140mm 
• Parotěsná folie – Bauder Top TS 75 NSK  
• Podbití palubkami tl. 24mm 
• Krokve 180mm s úpravou CNC technologie 

 
 

Tato zpráva poskytuje základní přehled celkového řešení objektu tak, jak je vypracován v typovém 
návrhu autora. Dílčí odlišnosti a úpravy ve vazbě na osazení objektu v konkrétní lokalitě a pozemku, 
jsou následně doplněny do celkové projektové dokumentace.  


















