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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (3) Vyhláška č. 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) 

Vyhláška č. 323/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) 

Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů a konstrukčních systémů; (8) 

Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a její architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně 

podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně 

vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace podle 

vyhlášky č. 405/2017 Sb. bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 

a D.1.3. Bude obsahovat také studie s předběžnými návrhy budovy a jejího dispozičního řešení 

včetně 3D modelu vizualizace, 3D modelu nosného konstrukčního systému a přílohovou část 

obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy. Výkresová část 

bude obsahovat výkresy: situací, základů, osazení do terénu, půdorysů podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. 

výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle 

D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů v rozsahu znalostí BSP. 

Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 

a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 

A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny 

části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická 

zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 

j) “Závěr”. Mimo desky student odevzdá poster formátu A2 se základními údaji o objektu a jeho 

grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 

součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 

ale textovou část doplňují).  

 Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

 

  



Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s květinářstvím. 

Stavba je umístěna v obci Hutisko – Solanec, okres Vsetín. Objekt je samostatně stojící, 

dvoupodlažní a částečně podsklepený. Dům je určený pro trvalé bydlení čtyřčlenné 

rodiny. Půdorys domu je nepravidelného tvaru, který vychází z tvaru pozemku. 

Zastřešení stavby je řešeno sedlovou střechou. Objekt je založen na základových pasech 

z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Heluz 

a betonových tvárnic ztraceného bednění. Nosná konstrukce střechy je tvořena 

vaznicovým krovem a prefabrikovanými dřevěnými vazníky. Dům je rozdělen  

na obytnou část a květinářství.  

 

rodinný dům, květinářství, dvoupodlažní, částečně podsklepený, krov, sedlová 

střecha 

 

The aim of this bachelor thesis is a design of new building detached house with 

florist. Construction is situated in the village of Hutisko – Solanec in the Vsetín district. 

The building is a detached house, it has two floor and a partial basement. The detached 

house is designed for permanent housing for a four member family The floor plan of the 

building is of an irregular shape, based on the shape of the land parcel. The house 

roofing is designed with a gable roof.  The construction is based on plain concrete strip 

foundations. The vertical load-bearing structures are designed to be bulit of clay blocks 

Heluz and concrete blocks of permanent formwork. The load-bearing roof assembly is 

built of timber roof truss and prefabricated timber truss girders. The building is divided 

into a living area and florist. 

 

detached house, florist, two floor, partial basement, roof truss, gable roof 
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Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby 

rodinného domu s květinářstvím. Navrhovaný objekt se nachází na parcelách  

p. č. 428/2, 428/11 v obci Hutisko – Solanec, k. ú. Solanec pod Soláněm, okres Vsetín. 

Samostatně stojící rodinný dům je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Půdorys 

objektu je nepravidelného tvaru, který vychází z tvaru pozemku.  

Stavba je zastřešena sedlovou střechou. Nosná konstrukce střechy je tvořena 

vaznicovým krovem a prefabrikovanými dřevěnými vazníky. Konstrukční systém 

nadzemních podlaží je tvořen z keramických tvárnic Heluz. Pro podzemní podlaží jsou 

použity betonové tvárnice ztraceného bednění. 

Dispozičně je objekt rozdělen na obytnou část a květinářství.  
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A.1 Identifikační údaje 
 

 A.1.1 Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:  Rodinný dům s květinářstvím 

 

b) Místo stavby: p. č. 428/2, 428/11, k. ú. Solanec pod Soláněm 

  obec Hutisko – Solanec, okres Vsetín  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Tříška Jaroslav, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

     Tříšková Hana, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Slávka Pobucká 

     Hutisko – Solanec 642 

     756 62 

Vedoucí práce:   Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Vzhledem k rozsahu objektu není projekt členěn. Jedná se o výstavbu 

rodinného domu s provozovnou a zpevněných ploch. Výstavba přípojek bude 

prováděna souběžně. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Územní rozhodnutí č. …, Rozhodnutí o umístění stavby Rodinný dům 

s květinářstvím, k. ú. Solanec pod Soláněm, vydané stavebním odborem města  

Rožnov pod Radhoštěm dne … 

Stavební povolení č…, pro stavbu Rodinný dům s květinářstvím, k. ú. Solanec 

pod Soláněm, vydané stavebním odborem města Rožnov pod Radhoštěm dne … 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Název:   Rodinný dům s květinářstvím, k. ú. Solanec pod Soláněm 

Zpracovatel:  Slávka Pobucká 

 

c) další podklady 

- Katastrální mapa uvažované lokality 

- Regulativy, závazná ustanovení a doporučení dotčených orgánů státní 

         správy 

- Vyjádření o existenci sítí 

- Geodetické zaměření pozemku a vytyčení stavby 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- Doklad o měření radonu na pozemku, stanovení radonového indexu  

         pozemku 
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Identifikační údaje 
 

 Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:   Rodinný dům s květinářstvím 

 

b) Místo stavby:  p. č. 428/2, 428/11, k. ú.  

Solanec pod Soláněm 

obec Hutisko – Solanec, okres Vsetín  

c) Předmět dokumentace: dokumentace pro provádění stavby 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Tříška Jaroslav, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

     Tříšková Hana, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Slávka Pobucká 

     Hutisko – Solanec 642 

     756 62 

Vedoucí práce:   Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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d) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Výstavba rodinného domu nevyžaduje specifické požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. V případě změn materiálu je nutné 

vypracovat dokumentaci skutečného provedení. V případě potřeby je zhotovitel povinen 

na vlastní náklady zhotovit dílenskou a výrobní dokumentaci. Pro výrobu klempířských 

výrobků a výplní otvorů bude provedeno zaměření na stavbě. 

 

e) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

Před zahájením stavebních prací zpracuje zhotovitel plán BOZP. Musí být 

dodrženy platné předpisy, normy a bezpečnost práce. Zaměstnanci jsou povinni se řídit 

při práci nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

a dalšími předpisy upravující požadavky na bezpečnost práce. Jsou to například: zákon 

č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

f) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba se nenachází v bezpečnostním nebo ochranném pásmu jiné stavby. 

Výstavbou rodinného domu budou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Práce 

budou probíhat za podmínek, které určí správci jednotlivých sítí.  

 

g) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 

na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 

nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací není 

známo. Při provádění je nutno dbát na bezpečnost a způsob provádění stavby tak, aby 

nedošlo k ohrožení pracovníků, občanů a stability objektu. 
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h) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích budou dodrženy ČSN normy:  

ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch  

pro vegetaci při stavebních činnostech a předpisy související. 

 

B.1  Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území  

a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek – stavební parcela je ve vlastnictví investora p. č. 428/2, 

428/11, k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko - Solanec, okres Vsetín, kraj Zlínský. 

Pozemek se nachází ve stávající zástavbě obce, kde dochází k doplnění zástavby. 

Zájmová parcela investora je v současnosti volná, nezastavěná plocha a je připravena 

k výstavbě. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu staveniště, žádné kácení 

dřevin.  

Stavební pozemek, p. č. 428/2, 428/11 bude napojen na veřejné sítě. Přípojka 

splaškové kanalizace bude nově vybudována a napojena na veřejný kanalizační řad 

vedený pod místní asfaltovou komunikací p. č. 428/5. Na přípojce bude osazena nová 

revizní šachta na pozemku investora. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající 

vodovodní veřejný řad, vedený místní veřejnou komunikací p. č. 428/5 a bude vyústěna 

na pozemku investora p. č. 428/11. 

Elektrická energie bude napojena přes stávající přípojku vyústěnou  

do elektroměrného pilířku na uliční straně. Napojení je provedeno na veřejné elektrické 

vedení vedené veřejnou komunikací p. č. 428/5. 

 

b) údaje o souladu stavby s územním plánem nebo regulačním plánem nebo 

územním souhlasem 

Stavební záměr vyžaduje územní rozhodnutí a stavební povolení dle Stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., novela 225/2017 Sb. 
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c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby 

Stavební pozemek investora p. č. 428/2, 428/11, k. ú. Solanec pod Soláněm, 

obec Hutisko - Solanec, okres Vsetín, kraj Zlínský se nachází dle územního plánu  

v zastavitelném území BI – plochy pro bydlení individuální. Navrhovaná stavba RD 

respektuje územně plánovací dokumentaci.  

Přípustné využití plochy: 

- stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití 

- nerušící a neobtěžující živnostenské provozy (kadeřnictví, cukrárna apod.) 

- dopravní a technická infrastruktura související a slučitelná s hlavním 

využitím 

Podmínky prostorového uspořádání: 

- max. 1 nadzemní podlaží a obytné podkroví 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Žádné výjimky ani jiná úlevová řešení nejsou požadována a není s nimi nijak 

počítáno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Ze strany dotčených orgánů nebyly požadovány ani vzneseny žádné podmínky. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Dle portálu Státní geologické služby se pozemek investora p. č. 428/2, 428/11 

řadí do nízkého až středního rizika. Je nutné provést zvláštní radonové opatření a další 

radonový průzkum.  

Pod podlahami v 1.NP a suterénem bude položena hydroizolace na bázi asfaltu, 

která brání pronikání vlhkosti a radonu. Pokládka a montáž izolace bude provedena dle 

montážních předpisů výrobce a v souladu s ČSN 73 0600. Navržená hydroizolace je: 

horní pás ELASTEK 40 speciál mineral tl. 4 mm, spodní pás GLASTEK 40 speciál 

mineral tl. 4 mm. Žádné jiné průzkumy na pozemku investora nebyly provedeny. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na navrhovanou stavbu nejsou známy žádné ochranné podmínky ani omezení. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Parcela investora neleží v záplavové oblasti, je mimo poddolované či jinou 

těžbou narušené oblasti. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  

na odtokové poměry v území 

Stavba svým architektonickým řešením, umístěním na pozemku, svým 

technickým řešením nebude nijak ovlivňovat, narušovat okolní zástavbu. 

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže o objemu 6 m
3
 s přepadem 

do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Splašková voda bude svedena do veřejného kanalizačního řadu, který vede  

pod místní komunikací p. č. 428/5, přes nově zřízenou přípojku vyústěnou na pozemku 

investora p. č. 428/11. 

Návrh řešení odtokových vod nebude mít zásadní vliv na odtokové podmínky. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin nejsou známy, ani požadovány. 

Na pozemku investora se nenachází vzrostlé stromy ani keře. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek p. č. 428/2, 428/11 k. ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko - Solanec, 

okres Vsetín, kraj Zlínský, je ve vlastnictví stavebníka. Dle platného územního plánu  

se pozemky nachází ve stabilizované ploše pro bydlení. 

Pozemek p. č. 428/2, 428/11 je veden jako orná půda a je chráněn zemědělským 

půdním fondem. Celková odjímaná plocha činí 620,53 m
2
 (zastavěná plocha domu  

a zpevněné plochy). Skrývka bude provedena do hloubky 30 cm (15 cm ornice a 15 cm 

podorničí). Celková skrývka kulturních vrstev půdy z celé zastavěné a zpevněné plochy 

činí 183,16 m
3
. Sejmutá ornice bude uložena na pozemku investora. Bude chráněna 
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proti zcizení a udržována v bezplevelném stavu. Po dokončení stavby bude půda použita 

k terénním, vegetačním a sadovým úpravám na nezastavěných a nezpevněných 

plochách. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno sjezdem na pozemku investora, 

který bude napojen na místní komunikaci p. č. 428/5. 

Pitná voda do objektu novostavby RD bude přivedena pomocí nové vodovodní 

přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. Vodovodní řad vede 

místní veřejnou komunikací p. č. 428/5. Nově zbudovaná přípojka je vyústěna  

na pozemku investora p. č. 428/11. Na přípojce bude osazena vodovodní šachta,  

do které bude umístěn hlavní vodoměr. Podružné vodoměry budou umístěny v obytné 

části v technické místnosti a v provozní části v technické místnosti. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 428/5, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která bude 

vyústěna na pozemku investora p. č. 428/11.  

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže o objemu 6 m
3
 s přepadem 

do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené místní komunikací  

p. č. 428/5. 

 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice 

Navržená stavba věcně ani časově nesouvisí s jinými stavbami nebo realizacemi 

v okolí.  

Za podmiňující investice lze považovat vybudování vodovodní přípojky  

a vybudování kanalizační přípojky. Přípojky budou vybudovány provozovatelem sítí 

VaK Vsetín a.s. 

 

 



12 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pozemky dotčené novostavbou: 

k. ú. Solanec pod Soláněm,  

p. č. 428/2, 428/11 

druh pozemku: zahrada 

vlastník: Tříška Jaroslav, Jaroňkova 1652, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 

  Tříšková Hana, Jaroňkova 1652, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Zásadní ochranné podmínky a omezení nejsou známy. Parcela je mimo 

záplavové a poddolované území.  

Správci sítí i dotčené orgány byli obeznámeni s plánovanou situací a nevznesli 

žádné požadavky k výše uvedenému bodu. Přes pozemek investora nevedou žádné 

známé sítě technické a jiné infrastruktury. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího dvoupodlažního, částečně 

podsklepeného rodinného domu s květinářstvím. Půdorys je nepravidelného tvaru. 

Zastavěná plocha je 293,18 m
2
 a užitná plocha je 324 m

2
. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je vybudovat samostatnou bytovou jednotku, která je určená 

k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny a květinářství. Objekt je navržen tak, aby byly 

splněny všechny běžné požadavky související s tímto účelem. 

. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích, o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Soukromá část rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, v souladu  

s §1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Část s květinářstvím bude zajištěna bezbariérovým přístupem. Parkovací stání 

bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Žádné výjimky nejsou požadovány a není s nimi počítáno. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nebyly vzneseny žádné podmínky ani omezení ze strany dotčených orgánů. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou známé žádné ochranné podmínky ani omezení pro navrhovanou 

novostavbu. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha objektu     293,18 m
2 

 
Užitná plocha objektu      324 m

2 

 Obytná plocha objektu   105,22 m
2 

 
Obestavěný prostor objektu      1061,97 m

3 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Pitná voda do objektu novostavby RD bude přivedena pomocí nové vodovodní 

přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. Vodovodní řad vede 

místní veřejnou komunikací p. č. 428/5. Nově zbudovaná přípojka je vyústěna  

na pozemku investora p. č. 428/11. Na přípojce bude osazena vodovodní šachta,  
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do které bude umístěn hlavní vodoměr. Podružné vodoměry budou umístěny v obytné 

části v technické místnosti a v květinářství v technické místnosti. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 428/5, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která bude 

vyústěna na pozemku investora p. č. 428/11.  

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže o objemu 6 m
3
 s přepadem 

do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené místní komunikací  

p. č. 428/5. 

 Bilance: 

- Splaškové vody – Qn = 4 osoby - 150 litrů / osobu, 600 litrů / den, 219 m
3
 

- Dešťová voda – odvodněná plocha A=293,18+183,90=477,08 m
2
, redukovaná 

odvodněná plocha Ared = 293,18 + 183,90x0,8 =440,3 m
2
 – akumulační nádrž 6 m

3
 

s přepadem do vsakovacího bloku 

- Spotřeba vody - Qn = 4 osoby - 150 litrů / osobu, 600 litrů / den, 219 m
3
 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění  

na etapy 

Termín zahájení: jaro 2020 

Termín dokončení: jaro 2022 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební 

práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na stavební a okolní činnost, 

neomezovaly žádné stávající provozy a objekty v sousedství. Případné poškození 

přilehlých komunikací, povrchů a ploch bude opraveno zhotovitelem.  

Kontrolní prohlídka bude provedena v rámci kolaudačního řízení. 

 

j) orientační náklady stavby 

Aproximativní propočet cca 6 000 000 Kč. 
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Identifikační údaje 
 

 Údaje o stavbě  
 

a) Název stavby:   Rodinný dům s květinářstvím 

 

b) Místo stavby:  p. č. 428/2, 428/11, k. ú.  

Solanec pod Soláněm 

obec Hutisko – Solanec, okres Vsetín  

c) Předmět dokumentace: dokumentace pro provádění stavby 

 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:    Tříška Jaroslav, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

     Tříšková Hana, Jaroňkova 1652, 756 61 

     Rožnov pod Radhoštěm 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:    Slávka Pobucká 

     Hutisko – Solanec 642 

     756 62 

Vedoucí práce:   Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 
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D.1  Dokumentace stavebního objektu 

D1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu 

Účelem stavby je vybudovat samostatnou bytovou jednotku, která je určená 

k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny a květinářství. Objekt je navržen tak, aby splnil 

požadavky pro tento účel. Stavba svým umístěním respektuje územní plán.  

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno sjezdem na pozemku investora, 

který bude napojen na místní komunikaci p. č. 428/5. 

Pitná voda do objektu novostavby RD bude přivedena pomocí nové vodovodní 

přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. Vodovodní řad vede 

místní veřejnou komunikací p. č. 428/5. Nově zbudovaná přípojka je vyústěna  

na pozemku investora p. č. 428/11. Na přípojce bude osazena vodovodní šachta,  

do které bude umístěn hlavní vodoměr. Sekundární vodoměry budou umístěny v obytné 

části v technické místnosti a v provozní části v technické místnosti. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného místní 

komunikací na p. č. 428/5, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která bude 

vyústěna na pozemku investora p. č. 428/11.  

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže o objemu 6 m
3
 s přepadem  

do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky vyústěné 

do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. Napojení je 

provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené místní komunikací p. č. 428/5. 

Na pozemku investora je vymezená část pro parkovací stání a bude řešena pomocí 

betonové dlažby nepravidelného tvaru a zámkové dlažby. 

 

b) kapacitní údaje 

V objektu rodinného domu je jedna bytová jednotka o velikosti 5+kk a květinářství. 

Zastavěná plocha objektu      293,18 m
2 

 
Užitná plocha objektu       324 m

2 

 Obytná plocha objektu    105,22 m
2 

 
Obestavěný prostor objektu      1061,97 m

3 
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c) architektonické, funkční, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu stavby bylo vycházeno z okolní zástavby a požadavků územního plánu. 

Tvar objektu vychází z tvaru pozemku, na kterém je stavba umístěna. Barevnost fasády 

a ostatních konstrukcí byla volena tak, aby se objekt snadno začlenil do okolní zástavby. 

Fasáda objektu bude bílé barvy. Klempířské výrobky budou provedeny 

z pozinkovaného plechu. Venkovní parapety budou z taženého eloxovaného hliníku 

stříbrné barvy. Vstupní dveře a okna budou plastová v barvě šedé dle výběru investora. 

Krytina bude skládaná z betonových tašek břidlicově černé barvy. 

Jedná se o dvoupodlažní, částečně podsklepený rodinný dům. Půdorys objektu je 

nepravidelného tvaru o zastavěné ploše 293,18 m
2
 a užitné ploše 324 m

2
. Dům je 

zastřešen sedlovou střechou. Nad obytnou částí je střecha řešena jako vaznicový krov. 

Sklon střešní roviny je 30°. Výška hřebene střechy je 6,966 m. Nad květinářstvím  

a garáží jsou navrženy dřevěné prefabrikované vazníky. Sklon střešní roviny je 22°. 

Výška hřebene je 4,647 m. 

Dům je rozdělen na dvě části, na obytnou část a květinářství. Vstup do obytné 

části i do květinářství je z uliční strany pozemku. Po vstupu do obytné části  

se dostaneme do zádveří, které propojuje garáž, schodiště do suterénu, kde jsou sklady  

a chodba. Z chodby je vstup do společné koupelny a technické místnosti. Chodba 

navazuje na propojovací místnost, z které je možný vstup do ložnice, pokoje, obývacího 

pokoje s kuchyňským koutem, úložného prostoru a na toaletu. V obývacím pokoji  

je schodiště, po kterém se dostaneme do 2.NP. Schodiště navazuje na otevřenou galerii, 

z které je vidět do obývacího pokoje. Z galerie se dostáváme do chodby, která propojuje 

dva pokoje, koupelnu s toaletou a šatnu. Hlavní vstup do květinářství je samostatný.  

Na prodejnu navazují sklady a chodba. Z chodby se dostaneme do technické místnosti, 

kanceláře, garáže a na toaletu se sprchou. Ze zahrady je přístup na samostatnou toaletu. 

Obě části spojuje garáž. 

Konstrukční výška obytné části RD je 2950 mm, světlá výška 1.NP obytné části 

je 2550 mm, provozní části je 2600 mm. Ve 2.NP je světlá výška 2545 mm.  

Oplocení kolem pozemku investora bude nově zbudováno. Plot bude proveden 

z plotového pletiva a kovových sloupků do výšky 2 m.  
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Z uliční strany bude plot zhotoven z betonových tvarovek 200 x 200 mm  

do výšky 800 mm s kovanou výplní do výšky 1200 mm. Parkovací stání pro automobily 

je řešeno na pozemku investora vedle objektu. Úprava ploch bude provedena betonovou 

dlažbou nepravidelného tvaru a zámkovou dlažbou. Po dokončení výstavby objektu 

budou vegetační plochy zatravněny. 

Soukromá část rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, v souladu  

s §1, vyhlášky č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Do květinářství bude zajištěn bezbariérový přístup. Parkovací stání bude řešeno 

v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 

d.1 svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je tvořeno z broušených keramických tvárnic HELUZ  

FAMILY 30 tl. 300 mm, které je vyzděno na SBC maltu pro celoplošnou spáru. Objekt 

je zateplen kontaktním zateplovacím systémem BAUMIT – izolace polystyrén EPS – F  

tl. 140 mm. Celková tloušťka obvodové stěny je 450 mm.  

Obvodové zdivo v suterénu je tvořeno tvárnicemi ze ztraceného bednění tl. 300 

mm, vyztuženo. Zdivo je zatepleno polystyrénem XPS tl. 100 mm.  

Vnitřní nosné zdivo je tvořeno z broušených keramických tvárnic HELUZ P15  

tl. 250 mm. Je vyzděno na SBC maltu pro celoplošnou spáru. Příčky jsou tvořeny 

z broušených keramických tvárnic HELUZ pro nenosné zdivo tl. 140 mm. Jsou vyzděny 

na SBC maltu pro celoplošnou spáru. 

 

d.2 vodorovné a střešní konstrukce 

Stropní konstrukce nad suterénem je tvořena předpjatými stropními panely 

SPIROLL tl. 250 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP je tvořena  keramickým stropem 

MIAKO HELUZ, celková tl. 250 mm.   

Rozmístění stropních nosníků POT a vložek je zakresleno ve výkresech 

stropních dílců. Stropní konstrukce nad 2.NP je tvořena SDK podhledem  

RIGIPS tl. 154 mm. Podhled je zavěšen na krokvích.  
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Tepelná izolace podhledu je tl. 80 mm + tepelná izolace mezi krokvemi  

tl. 200 mm. Stropní konstrukce nad květinářstvím a garáží je tvořena SDK podhledem 

RIGIPS tl. 250 mm. Podhled je zavěšen na spodní pásnici vazníku. Tepelná izolace  

nad vazníkem je tl. 80.mm + tepelná izolace mezi vazníky tl. 200 mm. 

Překlady jsou tvořeny systémovými dílci HELUZ podle velikosti jednotlivých 

otvorů. Specifikace je uvedena ve výpisech překladů. 

Hlavní schodiště v objektu je řešeno jako jednoramenné, zakřivené, dřevěné, 

schodnicové s 18 stupni. Šířka stupně je 310 mm a výška stupně je 163,9 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1100 mm. Schodiště do suterénu je řešeno jako dvouramenné, 

přímočaré, železobetonové, prefabrikované. Šířka stupně je 290 mm a výška stupně  

je 174,4 mm. 

Šířka schodišťového ramene je 900 mm, podchodná výška je 2375 mm, 

průchodná výška je 2036 mm. 

Střecha je navržena sedlová. Nad obytnou částí je řešena vaznicovým krovem. 

Sklon střešní roviny je 30°. Výška hřebene je 6,966 m. Nad květinářstvím a garáží jsou 

navrženy dřevěné prefabrikované vazníky. Sklon střešní roviny je 22°. Vazníky budou 

kotveny do ŽB věnce. Výška hřebene je 4,647 m. 

 

d.3 podlahy 

V obytných místnostech je nášlapná vrstva tvořena laminátovou podlahou. 

V ostatních místnostech je položena keramická dlažba. V  garáži je litá podlaha na bázi 

epoxidové pryskyřice. Podlahové konstrukce splňují tepelně technické požadavky. 

Posouzení je uvedeno v samostatné příloze Stavební fyzika projektové dokumentace. 

Podrobné skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny v samostatné příloze 

projektové dokumentace ve Výpisu skladeb. 

 

d.4 povrchy vnější 

Fasáda objektu bude provedena z tenkovrstvé omítky se škrábanou strukturou  

tl. 2 mm v bílé barvě. Sokl bude proveden z tenkovrstvé mozaikové omítky tl. 2 mm 

v barvě hnědé. Omítky jsou součástí kontaktního zateplovacího systému ETICS. 

Vstupní dveře a okna budou plastová, šedé barvy. Vnější posuvné okenice budou 

dřevěné, v barvě hnědé. Vnější parapety budou z eloxovaného hliníku, barvy stříbrné. 
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Krytina bude skládaná z betonových střešních tašek, barvy břidlicově černé. Dřevěné 

prvky, které budou viditelné, budou hoblovány a opatřeny ochranným nátěrem. 

 

d.5 povrchy vnitřní 

V koupelně, kuchyni, na WC a skladech pro květiny bude proveden keramický 

obklad. V koupelně a skladech pro květiny do výšky 2,0 m. Na WC do výšky 1,6 m. 

V kuchyni podle kuchyňské linky. 

 

d.6 rozvody vody, kanalizace a vnější slaboproudé instalace 

Pitná voda do objektu novostavby RD bude přivedena pomocí nové vodovodní 

přípojky, která je napojena na stávající vodovodní veřejný řad. Vodovodní řad vede 

místní veřejnou komunikací p. č. 428/5. Nově zbudovaná přípojka je vyústěna  

na pozemku investora p. č. 428/11. Na přípojce bude osazena vodovodní šachta,  

do které bude umístěn hlavní vodoměr. Podružné vodoměry budou umístěny v obytné 

části v technické místnosti a v provozní části v technické místnosti. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného 

místní komunikací na p. č. 428/5, přes novou přípojku splaškové kanalizace, která bude 

vyústěna na pozemku investora p. č. 428/11.  

Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže o objemu 6 m
3
 s přepadem 

do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Elektrická energie bude do objektu přivedena ze stávající elektropřípojky 

vyústěné do elektropilířku na hranici pozemku investora směrem od uliční strany. 

Napojení je provedeno na veřejné elektrické vedení, vedené místní komunikací  

p. č. 428/5. 

 

d.7 vnitřní slaboproudé rozvody, hromosvod 

Vnitřní slaboproudé rozvody budou navrženy dle platných norem. Objekt bude 

uzemněný hromosvodem. Na střeše objektu bude umístěno jímací zařízení a svody 

hromosvodu.  
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d.8 vytápění a ohřev TUV 

Vytápění domu bude zajištěno pomocí teplovodního podlahového vytápění. 

Hlavní zdroj tepla bude elektrokotel s akumulační nádrží a solárními panely. 

V obývacím pokoji bude instalována krbová vložka. Teplá užitková voda bude zajištěna 

pomocí el. zásobníkového ohřívače o objemu 200 l. Vytápění v květinářství bude 

zajištěno el. otopnými tělesy. Teplá užitková voda pro květinářství bude zajištěna 

pomocí el. zásobníkového ohřívače o objemu 160 l. 

 

d.9 klempířské konstrukce 

Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu. Výpis 

klempířských výrobků je uveden v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

d.10 tesařské konstrukce 

Viditelné dřevěné prvky budou hoblovány a opatřeny ochranným nátěrem. 

Všechny nosné prvky budou před zabudováním do konstrukce opatřeny impregnačním 

nátěrem proti houbám, dřevokaznému hmyzu a dřevokazným plísním. 

 

d.11 střešní plášť  

Krytina bude skládaná z betonových střešních tašek, v barvě břidlicově černé. 

Skladby jsou uvedeny v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

d.12 výplně otvorů  

Venkovní dveře a okna budou plastová, v barvě šedé, dle výběru investora. Okna 

ve 2.NP ve štítu budou hliníková. Popis jednotlivých oken a dveří je uveden 

v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

d.13 komínové těleso  

V objektu je navržen jednoprůduchový komín s větracím průduchem, rozměr  

547 x 395 mm. Nadstřešní část je řešena pomocí komínového návleku z lehkého 

sklobetonu. Komín bude dilatován od přilehlého zdiva izolací tl. 20 mm z minerálních 

vláken. Vybírací otvor bude vyústěn do přilehlé místnosti č. 107, která složí jako úložný 

prostor. 
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e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba splňuje tepelně technické požadavky dle ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 

Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. Tepelně technické posouzení a vyhodnocení 

je podrobně popsáno v samostatné části Stavební fyzika, která je přiložena k projektové 

dokumentaci. 

 

f) akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, hluk, vibrace 

Stavba splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 

Požadavky. V obytné části ani v provozní části se nenachází žádné zařízení, které by 

vyvolávalo vibrace konstrukcí. Dům je plánován do nové lokality, dle územního plánu, 

pro bydlení v rodinných domech. RD je vzdálen od komunikace, třídy II/481, 170 m. 

Vzhledem k charakteru umístění zeleně a okolní zástavby nedojde k překročení 

hlukových limitů. Akustické posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno 

v samostatné části Stavební fyzika, která je přiložena k projektové dokumentaci. 

 

g) požadavky na osvětlení a oslunění 

Stavba splňuje požadavky na osvětlení a oslunění dle ČSN 73 4301:2004 + 

Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy. Posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno 

v samostatné části Stavební fyzika, která je přiložena k projektové dokumentaci. 

 

h) požadavky na požární ochranu konstrukcí a osob 

Stavba splňuje požadavky na požární ochranu dle ČSN 73 0802 – Požární 

bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Posouzení a vyhodnocení je podrobně popsáno 

v samostatné části Požárně bezpečnostní řešení, která je přiložena k projektové 

dokumentaci. 

i) způsob založení stavby 

i.1 zemní práce  

V místě výstavby rodinného domu bude sejmuta ornice. Dočasné skladování 

zeminy bude řešeno na pozemku investora 428/2, 428/11 deponií a skládkami. 

Celková odjímaná plocha činí 620,53 m
2
 (zastavěná plocha domu a zpevněné 

plochy). Skrývka bude provedena do hloubky 30 cm (15 cm ornice a 15 cm podorničí). 
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Celková skrývka kulturních vrstev půdy z celé zastavěné a zpevněné plochy činí  

183,16 m
3
. 

Násypy budou zhutněny na původní únosnost zeminy. Hutnění bude prováděno 

po vrstvách cca 150 mm. Základová spára se musí chránit před zvodněním  

a promrzáním. 

 

i.2 základy  

Dům bude založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25  

a betonových tvárnicích BTB 40/30/24 (P+D), které budou vyztuženy a vyplněny 

betonem C 20/25. Šířka základového pasu u nepodsklepené části pod obvodovými 

stěnami bude 500 mm. U podsklepené části a pod vnitřními stěnami bude šířka 

základového pasu 600 mm. Minimální hloubka založení od upraveného terénu bude 

1000 mm. 

Základová deska bude monolitická z betonu C 20/25 vyztužená kari sítí. 

Tloušťka desky bude 150 mm. 

 

j) zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Dle portálu Státní geologické služby se pozemek investora p. č. 428/2, 428/11 

řadí do nízkého až středního rizika. Je nutné provést zvláštní radonové opatření a další 

radonový průzkum.  

Pod podlahami v 1.NP a suterénem bude položena hydroizolace na bázi asfaltu, 

která brání pronikání vlhkosti a radonu. Pokládka a montáž izolace bude provedena dle 

montážních předpisů výrobce a v  souladu s ČSN 73 0600. Navržená hydroizolace je: 

horní pás ELASTEK 40 speciál mineral tl. 4 mm, spodní pás GLASTEK 40 speciál 

mineral tl. 4 mm. 

Vzhledem k umístění stavby nebyly prováděny korozní průzkumy a stavba 

nepočítá s žádným zvláštním opatřením proti bludným proudům. 

V blízkosti plánované výstavby není provozována ani plánována žádná 

průmyslová činnost. Neprobíhají zde žádné trhací práce a zatížení od dopravy není 

nadměrné. Projekt nepočítá s žádným zvláštním opatřením. 
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k) vliv stavby a její užívání na životní prostředí a její ochrany 

Vytápění domu bude zajištěno pomocí teplovodního podlahového vytápění. 

Hlavní zdroj tepla bude elektrokotel s akumulační nádrží a solárními panely. 

V obývacím pokoji bude instalována krbová vložka Z hlediska vlivu na životní 

prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. 

Zhotovitel stavby zajistí provádění stavby tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v nařízení vlády  

č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat zařízení, stroje a mechanismy s garantovanou nižší 

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.  

Nutno dodržet následující zásady: 

- výběr strojů s co nejnižší hlučností – neopotřebované mechanismy 

- v případě použití kompresoru nebo elektrocentrály musí být tyto zařízení 

umístěny do protihlukové kapoty 

- důležité minimalizování dopadu hluku na okolní zástavbu je časové omezení 

hlučných prací. Provádění hloubení stavební jámy v době od 8:00 do 12: 00, 

od 13:00 do 16:00 hod pouze v pracovní dny 

Zvýšená prašnost bude eliminována: 

- před vjezdem na veřejnou komunikaci budou dopravní prostředky důsledně 

očištěny. 

- vnitrostaveništní komunikace budou zpevněny. 

- při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů 

odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. 

- v případě dlouhodobého sucha bude staveniště skrápěno 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů: 

- zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svých strojů. 

- po dobu provádění stavebních prací na RD je třeba výhradně používat vozidla  

a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné 

legislativy pro mobilní zdroje 
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- stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

podzemních a povrchových vod cizorodými látkami 

- použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení, 

případných úniků olejů do terénu 

- stavbu je nutno vybavit soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 

- jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 

 

Likvidace odpadů ze stavby: 

S veškerými odpady nakládáno ve smyslu ustanovení zákona č. 169/2013 Sb., 

o odpadech, vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb.,  

o podrobnostech nakládání s odpady a předpisů souvisejících. Původce odpadů je 

povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií. Odpady, které sám nemůže odstranit 

nebo využít v souladu s tímto zákonem (č. 169/2013 Sb.) a prováděcími právními 

předpisy, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Odpady 

lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením a vybavením splňují 

požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím faktorem pro ukládání odpadů na 

skládky jsou jejich nebezpečné vlastnosti, složení, mísitelnost a obsah škodlivých látek 

ve vodním výluhu. 

 

Při stavebních pracích budou dodrženy ČSN normy:  

ČSN 83 9011 - Práce s půdou, ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch 

pro vegetaci při stavebních činnostech a předpisy související. 

 

l) dopravní řešení 

V blízkosti pozemku investora se na parcele p. č. 428/5 nachází místní asfaltová 

komunikace šířky 7 m, která navazuje na komunikaci třídy II/481. Na komunikační 

plochy bude pozemek investora p. č. 428/2, 428/11 napojen stávajícím sjezdem.  

Komunikace je v místě sjezdu lemována sníženým obrubníkem. 

Parkování pro vozidla do 3,5 t je řešeno volným stáním v blízkosti sjezdu a novostavby. 

Stání bude zhotoveno z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm a dlažby nepravidelného 

tvaru. Pěší chodník se nachází v těsné blízkosti pozemku investora. Cyklistické stezky 

se v blízkém okolí pozemku nenachází. 
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m) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Použité materiály, které budou použity pro výstavbu rodinného domu, musí mít 

požadované vlastnosti. Manipulace s materiály musí být v souladu s podmínkami  

a požadavky, které uvádí výrobce jednotlivých materiálů. Montáž a provádění 

konstrukcí musí být prováděna dle montážních návodů výrobců konkrétního materiálu. 

Požadovanou jakost provedení zajistí dodržení pracovních postupů stanovené 

výrobcem. 

 

n) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků  

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky  

na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou známy. 

 

o) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Výstavba rodinného domu nevyžaduje specifické požadavky na vypracování 

dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby. V případě změn materiálu je nutné 

vypracovat dokumentaci skutečného provedení. V případě potřeby je zhotovitel povinen 

na vlastní náklady zhotovit dílenskou a výrobní dokumentaci. Pro výrobu klempířských 

výrobků a výplní otvorů bude provedeno zaměření na stavbě. 

 

p) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných 

Předání jednotlivých fázi výstavby bude probíhat mezi subdodavatelem  

a hlavním zhotovitelem stavby. Bude sledována kvalita provedení jednotlivých prací  

a to nejen po dokončení fáze, ale také před zahájením a v průběhu provádění.  

O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Nadstandartní 

zkoušky a měření nejsou požadovány. 
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q) Dodržení obecných požadavků výstavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby splňuje požadavky pro výstavbu 

dle vyhlášky č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využití území. Stavební práce 

budou probíhat, tak aby byla v souladu s nařízením vlády č. 136/2016 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Musí být dodrženy platné předpisy, 

normy a bezpečnost práce. Zaměstnanci jsou povinni se řídit při práci nařízením vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalšími předpisy 

upravující požadavky na bezpečnost práce. Jsou to například zákon č. 88/2016 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

Zásady organizace výstavby: 

Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno stejné jako napojení 

rodinného domu. Pokud před zahájením výstavby nebudou k dispozici potřebné sítě 

technické infrastruktury, bude situace dočasně řešena pomocí mobilních zdrojů 

(elektrocentrála, vodovodní cisterna, atd.).  

Materiál bude na stavbu dovážen postupně z důvodů výstavby pouze  

na pozemku investora.  

V rámci výstavby není nutno provádět odvodnění staveniště. V případě výskytu 

vody ve výkopech bude tato voda odčerpána čerpadly na pozemky investora. 

Staveniště bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu – inženýrské 

sítě. Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu pomocí stávajícího sjezdu, 

kterým bude dopravován veškerý materiál. Komunikace bude udržována v čistotě  

a případná znečištění vzniklá vlivem výstavby budou neprodleně odstraněna. 

Během výstavby nebude docházet k zásadním vlivům na okolní zástavbu. 

Zhotovitel stavby zajistí provádění stavby tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády  
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č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat zařízení, stroje a mechanismy s garantovanou nižší  

hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. V době provádění stavebních prací  

a výstavby je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení provozu  

na přilehlé komunikaci. 

Staveniště bude oploceno do výšky 2 m, tím bude zamezeno možnosti ohrožení 

zdraví a zranění nepovolané veřejnosti. Na pozemku investora nejsou požadovány 

žádné asanace, demolice nebo kácení dřevin.  

Výstavba RD bude probíhat pouze na pozemku investora. Jiné zábory nejsou 

uvažovány. Pokud vznikne požadavek na zábor okolních pozemků v rámci budování 

přípojek, bude vždy jednáno s vlastníkem dotčeného pozemku a správcem dotčených 

sítí. 
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Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 

rodinného domu s květinářstvím. Práce obsahuje projektovou dokumentaci, tepelně 

technické posouzení, posouzení z hlediska akustiky stavebních konstrukcí, posouzení 

z hlediska osvětlení a oslunění. Dále také požárně bezpečnostní řešení. Práce byla 

vypracována v rozsahu zadání. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity české technické normy a vyhlášky, 

odborná literatura a technické listy použitých materiálů. 
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- Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona 225/2017 Sb. o územním plánování  

    a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Zákon č. 169/2013 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky  

a o změně některých zákonů 

- Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky        

hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů 

- Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

    na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Vyhláška č. 431/2012 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

- Vyhláška č. 323/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- Vyhláška č. 230/2015 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
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- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
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požadavky. 

- ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 

budov. 

- ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 
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VŠKP   vysokoškolská kvalifikační práce 

BP   bakalářská práce 

PD   projektová dokumentace 

RD   rodinný dům 

DPS   dokumentace provádění stavby 

Bpv   výškový systém Balt po vyrovnání 

S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m.   metrů nad mořem 

DN   jmenovitý průměr 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

k. ú.   katastrální území 

NP   nadzemní podlaží 

S    suterén, podzemní podlaží 

KV   konstrukční výška 

SV   světlá výška 

VŠ   vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

EP   elektropilířek 

Tl.    tloušťka vrstvy 

MVC   malta vápenocementová 

ŽB   železobeton 

EPS   expandovaný polystyren 

XPS   extrudovaný polystyren 

ETICS   vnější kontaktní zateplovací systém 

Rdt [Mpa]  únosnost zeminy 

Pcelk [kN]  celková zatěžovací síla od stálého a nahodilého zatížení 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

PÚ   požární úsek 

a součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska 

charakteru hořlavých látek 



36 

 

d[m] odstupová vzdálenost 

h[m]   požární výška objektu 

s    součinitel podmínky evakuace 

S [m
2
]   celková plocha požárního úseku 

Spo [m
2
]   plocha požárně otevřených ploch 

pv [kg/m
2
]  požární zatížení 

ps [kg/m
2
]   požární zatížení stálé 

pn [kg/m
2
]  požární zatížení nahodilé 

po [%]   procento požárně otevřených ploch 

Q [MJ/m
2
]  množství uvolněného tepla 

Q [l/s]   doporučený průtok při odběru vody 

v [l/s]   doporučená rychlost odběru vody 

H [kg/m
3
]   výhřevnost materiálu 

HT    měrná ztráta prostupem tepla 

M [kg/m
3
]  hmotnost materiálu 

ti [°C ]   návrhová teplota v interiéru 

te [°C ]   návrhová teplota v exteriéru 

ai [°C ]   teplota v interiéru včetně přirážky 

A [m
2
]   plocha 

Ag [m
2
]   plocha výplně otvoru 

Af [m
2
]   plocha rámu výplně otvoru 

lg [m]   viditelný obvod zasklení 

U [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla konstrukce 

UN,20 [W/m
2
.K]  požadovaný součinitel prostupu tepla 

Uem [W/m
2
.K]  průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy 

Uem, N,20 [W/m
2
.K] průměrný součinitel prostupu tepla obálkou referenční 

budovy 

Uj [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 

Ug [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla zasklením 

Uf [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla rámu 

Uw [W/m
2
.K]  součinitel prostupu tepla okna  

RT [m
2
.K/W]  odpor konstrukce při prostupu tepla 
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Rsi [m
2
.K/W]  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse [m
2
.K/W]  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

Rsik [m
2
.K/W]  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí 

fRsi [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N [-] požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru 

vnitřního povrchu 

λ [W/(m.K)] součinitel tepelné vodivosti 

λD [W/(m.K)] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

θsi [°C ] vnitřní povrchová teplota konstrukce 

θe [°C ] návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

θi [°C ] návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období 

θai [°C ] návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θsik [°C ] vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce 

Δθi [°C ] teplotní přirážka 

ξRsi [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 

ξRsik [-] poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v 

koutě 

φe [%]   relativní vlhkost vzduchu v exteriéru 

φi [%]   relativní vlhkost vzduchu v interiéru 

Rw [dB]   vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost 

Rw´ [dB]   vážená stavební vzduchová neprůzvučnost 

RwN´[dB]   normová hodnota neprůzvučnosti 

k [-] korekce 

Lnw vážená laboratorní kročejova neprůzvučnost 

Lnw ´ vážená stavební kročejova neprůzvučnost 

LwN´   normová hodnota neprůzvučnosti 

C    Meridiánova konvergence 

λ     zeměpisná délka v posuzovaném místě 

D[%]   činitel denní osvětlenosti 

Ds [%]   oblohová složka 

De [%]   vnější odrazná složka  

Di [%]   vnitřní odrazná složka 
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N počet dílků v zorném úhlu vymezeném z místa 

posuzovaného bodu na srovnávací rovině pro výškový 

rozměr osvětlovacího otvoru 

M  počet dílků v zorném úhlu vymezeném šířkou

 osvětlovacího otvoru 

kε    opravný činitel gradace jasu zatažené oblohy 

τ𝑠,𝜓
𝑛   činitel prostupu světla zasklením, n je počet skel 

τ𝑧    činitel znečištění 

τ𝑘 činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukcemi osvětlovací 

soustavy 

τ𝑏    činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukce budov 

τ𝑣    činitel ztrát světla vlivem vnitřních zařízení 

τ𝑐    činitel ztrát světla vlivem zařízení pro regulaci osvětlení 

Sb    sbírka zákonů 

č.    číslo 

tab.   tabulka 

kce   konstrukce 

ČSN   česká státní norma 
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SLOŽKA Č. 1  

-PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

STUDIE 

01 PŮDORYS 1S      M 1:50 

02 PŮDORYS 1NP      M 1:100 

03 PŮDORYS 2NP      M 1:100 

04 PŘÍČNÝ ŘEZ       M 1:75 

05 POHLEDY JV, JZ      M 1:75 

06 POHLEDY SV, SZ      M 1:75 

07 VIZUALIZACE 

08 VIZUALIZACE 

09 3D MODEL NOSNÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 
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NÁVRH SCHODIŠTĚ 
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SLOŽKA Č. 2  

-C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    M 1:1000 

C.02 SITUACE KATASTRÁLNÍ     M 1:500 

C.03 SITUACE KOORDINAČNÍ     M 1:150 

 

SLOŽKA Č. 3  

-D. 1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 PŮDORYS 1S      M 1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 1NP      M 1:50 
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D.1.1.04 KROV        M 1:50 
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SLOŽKA Č. 4  
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D.1.2.01 ZÁKLADY       M 1:50 

D.1.2.02 SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ 1S   M 1:50 

D.1.2.03 SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ 1NP   M 1:50 
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SLOŽKA Č. 5  

-D. 1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3.01 POŽÁRNÍ ODSTUPY     M 1:200 

D.1.3.02 PŮDORYS 1S      M 1:100 

D.1.3.03 PŮDORYS 1NP      M 1:70 

D.1.3.04 PŮDORYS 2NP      M 1:70 
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SLOŽKA Č. 6  

- D. 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

D.1.4.01 PŮDORYS 1NP – KANALIZACE    M 1:80 

D.1.4.02 PŮDORYS 2NP – KANALIZACE    M 1:70 

D.1.4.03 PŮDORYS 1NP – VODOVOD    M 1:80 

D.1.4.04 PŮDORYS 2NP – VODOVOD    M 1:70 

 

SLOŽKA Č. 7  

-STAVEBNÍ FYZIKA 

ZPRÁVA STAVEBNÍ FYZIKY 

- PŘÍLOHA Č. 1 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCÍ  
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- PŘÍLOHA Č. 2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VÝPLNÍ OTVORŮ  
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- PŘÍLOHA Č. 3 PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY 

BUDOVY 

- PŘÍLOHA Č. 4 PROTOKOLY SOFTWARE TEPLO  

- PŮDORYS 1NP INSOLACE A 

- PŮDORYS 1NP INSOLACE B 

- ČÁST PŮDORYSU 1NP – OSVĚTLENÍ A DANILJUKŮV DIAGRAM PRO 

PŮDORYS        M 1:100 

- ČÁST PŮDORYSU 1NP – OSVĚTLENÍ B DANILJUKŮV DIAGRAM PRO 

PŮDORYS        M 1:100 

- ŘEZ A-A´ DANILJUKŮV DIAGRAM PRO ŘEZ 

- PŮDORYS 1NP – VLIV NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU  M 1:350 

- PŘÍLOHA Č. 5 PROTOKOL SOFTWARE BUILDING  DESIGN 

- PŘÍLOHA Č. 6 URBANISTICKÁ AKUSTIKA 
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