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ABSTRAKT:

Projekt řeší částečně dvoupodlažní rodinný dům s mezipatrem ve městě Zlíně, v městké části
Kudlov. Pozemek se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a je svažitý. Dům o čtvercovém
půdorysu je navržen z dřevěné sloupkové konstrukce a je zastřešen 2 pultovými střechami.
První patro slouží jako odpočinková zóna a zároveň jako technické zázemí. V mezipatře je
vstup do domu, hygienické zázemí a kuchyně propojená s jídelnou. Patro potom slouží jako
ložnicová část s koupelnou.

ABSTRACT:
The project deals with technical documentation of family house in city of Zlín. The sloping
estate is located in a gap between present buildings. The house has square shape and it's
construction system is projected from wooden columns most like "two by four" system and is
roofed by two rack roofs. The first floor is designed as relaxation zone as well technical
background. In the mid-floor are located entrance, hygienic background and kitchen with a
dining room. And in the second floor, there are located bedrooms and a bathroom.

KLÍČOVÉ SLOVA:

rodinný dům, dřevostavba, suchá výstavba, dřevěné sloupky, dřevovláknitá izolace, difúzně
otevřená stěna, hliněná omítka
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family house, wooden house, dry construction, wooden columns, wood-fibre insulation,
diffusion-open wall, clay plaster
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ÚVOD:

Projekt řeší částečně dvoupodlažní rodinný dům s mezipatrem ve městě Zlíně, v městké části
Kudlov. Pozemek se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a je svažitý. Dům o čtvercovém
půdorysu je navržen z dřevěné sloupkové konstrukce o rastru 600x600mm, která je opláštěna
difuzně otevřeným obvodovým pláštěm. Stropy jsou navrženy fošnové, zastřešení ze 2
pultových střecha. Podlahy jsou povětšinou lehké ze suché výstavby. Vnitřní omítky byly
navrženy silnovrstvé hliněné. První patro slouží jako odpočinková zóna a zároveň jako
technické zázemí. V mezipatře je vstup do domu, hygienické zázemí a kuchyně propojená s
jídelnou. Patro potom slouží jako ložnicová část s koupelnou.



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
a, identifikační údaje

- stavebník:
Lukáš Kučera, 
Zlín-Kudlov, Zelená 267, 76001

- projektant:
Radek Stuchlík,
Na Vrchovici 456, 76001

- stavba:
Jedná se o novostavbu rodinného domu, částečně dvoupodlažního s mezipatrem -
objekt se nachází ve svahu. Je navržen pro 4 členou rodinu. Konstrukční systém
objektu je z dřevěné rámové konstrukce se sloupky 60/180mm a stropnicema
60/240mm. Zastřešen je dvěma pultovýma střechama v různých výškových úrovních.

b, údaje o pozemku

Parcela se nachází v katastrálním území Kudlov, má číslo 1220/1. Výměra pozemku je
1404m2. Je veden jako orná půda a chráněn ZPF - proto bude požádáno o vyjmutí
150m2 ze ZPF.
Stavebník je zárověň majitelem pozemku - jiné další věcné břemena na něm nejsou.
Pozemek se nachází v obci Zlín a v její místní části Kudlov. Jedná se o proluku mezi
současnou zástavbou - doposud byl využíván jako orná půda. Svažuje se k západu.

c, údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu

Podle údájů nashromážděných ze skušeností okolních stavebníků a podle provedené
kopané sondy na pozemku o hloubce 2m byla zjištěna přítomnost písčitých jílů a
slinovice střídající se ve vrstvách, proto bude navržena drenáž okolo objektu. V sondě
nebyla zjištěna přítomnost dešťové vody.
Napojení na místní komunikaci bude provedeno vjezdem na pozemek ústící na ulici Na
Vrchovici - budou rozebrány stávající betonové obrubníky a osazeny na plocho -
povrch vjezdu je z hutněného kameniva.
Objekt bude napojen přípojkama na vodovodní řád, jednotnou kanalizaci, vedení
nízkého napětí podzemním kabelem a nízkotlaký plynovod.

d, informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů byli splněny.

e, informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při výstavbě budou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických
požadavcích na výstavbu

d, údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Stavba se nachází v území navrženém pro obytno výstavbu územním plánem
Statutárního města Zlína s platností od 1.1.2012.



f, věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v
dotčeném území

Zařízení staveniště a skládky se budou nacházet na vlastním pozemku. Při provádění
prací či zásobování u hranic pozemku se bude dbát zvýšené opatrnosti, aby
nedocházelo ke zbytečným škodám. Na staveništi bude umístěna přenosná buňka pro
vedení stavby a jako sklad nářadí.

g, předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Zahájení výstavby je plánováno během 06/12. Výstavba bude trvat celkem rok a z
toho HSV 8-9 týdnů a PSV ve zbylých 10 měsících. Postup - zbudování zařízení
staveniště a oplocení, zaměření a vytyčení stavby, skrývka zeminy a výkopové práce s
přesunem zeminy, zhotovení přípojek, vybetonování základů, stavba nosné konstrukce
a provedení zastřešení. Ve zbývajícím čase budou prováděny dokončovací práce.

h, statistické údaje a orientační hodnota stavby

V objektu je navržená 1 bytová jednotka o podlahové ploše 134,92 m2. Z toho je
plocha obytných místností 79,96 m2 a užitných místností 54,96 m2.
Zastavěná plocha pozemku je 127,7 m2 a obestavěný prostor je asi 650 m3.
Orientační cena stavby podle obestavěného prostoru je 2 600 tis.kč při ceně
4000kč/m3.



B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a, zhodnocení staveniště

Stavební pozemek se svažuje k západu, má travnatý porost a v západní části ovocný
sad s asi 20 stromy, v prostoru budoucího objektu se nenachází žádná vzrostlá zeleň,
zemina je stídavě slínovitá s vrstvami písčitého jílu - okolo objektu bude provedena
dřenáž z PE perforované hadice obsypané kamenivem frakce 32-64mm a chráněné
geotextilií.

b, urbanistické a architektonické řešení stavby

Okolní zástavba je z rodinných domů a ojediněle se v blízkosti nachází rekreační
objekt. Stavba je částečně dvoupodlažní s mezipatrem - objekt se nachází ve svahu.
zastřešení je ze dvou pultových střech ve dvou výškových úrovních - hřeben
orientovaný podélně s ulicí Na Vrchovici, což je severo-jižní směr.
Fasáda je z dřevěného vodorovného obkladu hnědé barvy, střešní krytina je z tmavě
šedé plechové falcované krytiny s drážkou, výplně ovorů jsou dřevěné s čírým
nebarevným sklem a bílým rámem.

c, technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení
vnějších ploch

- vchod do budovy je do mezipatra z východní strany od ulice Na Vrchovici, v
mezipatře jsou tyto místnosti - zádveří, wc se sprchou, sklad, jídelna s kuchyňským
koutem, ze které vedou dvě jednoramenné schodiště - jedno nahoru k ložnicím a
druhé dolů do obývacího pokoje
- v 1NP se nachází obývací pokoj spojený s terasou francouzským oknem a jenom z
venku přístupná technická místnostve které se nachází komín s kotlema na zemní plyn
a tuhé paliva
- ve výše položené části 2NP se nachází chodba spojující ložnici, 2 dětské pokoje a
koupelnu
- základové kce jsou provedeny jako pasy z prostého betonu, z části obedněné a
obložené tepelnou izolací z pěnového skla tl.120mm
- je provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti
- obvodové svislé konstrukce jsou provedeny z dřevěné rámové konstrukce z profilů
60/180mm a stěny jsou různých tlouštěk -viz. složka skladby konstrukcí- s vkládanou
tepelnou izolací z dřevovláknitých desek, zevnitř obedněné překližkou tl.24mm a
zvenčí s předsazeným dřevěným horizontáním obkladem s provětrávanou vzduchovou
mezerou na tepelné izolaci z tvrzených dřevovláknitých desek s hydrofobní úpravou
- vnitřní nosná kce je z profilů 60/180mm a příčky tl. 178mm jsou z profilů 60/60mm
jsou s vkládanou zvuk. izolací z dřevovláknitých desek a obedněny překližkou 15
respektive 9mm
- stropy tl. 264mm jsou navrženy jako fošnové s výztuhama z profilů 60/240mm a
obedněné překližkou 24mm
- podlahy jsou navrženy suché v celém objektu, podhledy jsou z cementotřískových
desek bez povrchové úpravy
- zastřešení je ze dvou pultových střech v různých výškách se sklonem 17° a je
provedeno dřevěnou fošnovou kcí o průřezech 60/240mm z řeziva a 63/225mm z
lamelových lepených profilů Kerto-S a obedněním překližkou 24mm
- na severní fasádě je řešeno zastřešené stání pro osobní automobil z lehké dřevěné
kce kotvené do zemních vrutů
- fasáda je navržena z dřevěného předsazeného obkladu z vodorovných desek



d, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na místní komunikaci bude provedeno vjezdem na pozemek ústící na ulici Na
Vrchovici - budou rozebrány stávající betonové obrubníky a osazeny na plocho -
povrch vjezdu je z hutněného kameniva
Objekt bude napojen přípojkama na vodovodní řád, jednotnou kanalizaci, vedení
nízkého napětí podzemním kabelem a středotlaký plynovod

e, řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Doprava v klidu je řešena na pozemku mezi objektem a stávající komunikací.Technická
infrastruktura he řešena ve výkresové dokumentaci. Stavba se nenachází na
poddolovaném ani sesuvném území.

f, vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Objekt nebude mít závažný vliv na živitní prostředí. Ovšem při provádění stavby se
může dočasně zhoršit - hluk, prašnost. Nakládání s odpady bude probíhat podle
zákona č.185/2001 Sb. o odpadech - podle nej bude upřednostněno využití odpadů
před jejich likvidací.

g, řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a
komunikací

Nejsou řešeny žádné zvláštní požadavky na bezbariérové užívání stavby. Objekt
splňuje vyhlášku č.398/2009 Sbírky.

h, průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové
dokumentace

Podle údájů nashromážděných ze skušeností okolních stavebníků a podle provedené
kopané sondy na pozemku o hloubce 2m byla zjištěna přítomnost písčitých jílů a
slinovice střídající se ve vrstvách, proto bude navržena drenáž okolo objektu.
Přítomnost podzemní vody nebyla zjištěna.

i, údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový
systém

Před zahájením prací bude vytyčena stavba a stávající inženýrské sítě. Zaměření bude
provedeno podle okolních objektů - viz. situace. Výškový systém - Bpv a
0,000=368,800m n.m.

j, členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické
provozní soubory

- stavba je rozdělena ny tyto objekty:

- SO 01 - novostavba rodinného domu
- SO 02 - zastřešené stání, pojezdové a pochůzí plochy
- SO 03 - vodovodní přípojka
- SO 04 - kanalizační přípojka
- SO 05 - plynovodní přípojka
- SO 06 - přípojka nízkého napětí
- SO 07 - terénní úpravy
- SO 08 - jímka na dešťovou vodu a trativod



k, vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Vlastní provoz domu nebude mít výrazný negativní vliv na své okolí - pouze spaliny z
provozu otopné soustavy.
Při provádění se v okolí zvýší prašnost i hlučnost a provoz na místní komunikaci - je na
investorovy a vedení stavby tyto vlivy minimalizovat.

l, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými právními předpisy a to zejména -
NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích, NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hlouby a
NV č.378/2001 Sb. které stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů, zařízení, přístrojů a nářadí.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Navržené konstrukce splňují požadavky na bezpečné užívání stavby a stabilitu.

3. Požární bezpečnost

Objekt je zatříděn do skupiny budov OB1 - více řeší samostatná část PBŘS.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nezatěžuje svým provozem okolí znečištěním či hlukem a je navržena dle platných
právních předpisů zajišťujících ochranu zdraví a životního prostředí.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba a materiály byly navrženy tak, aby neohrožovali zdraví či život užívajících osob. 

6. Ochrana proti hluku

V blízkosti objektu se nenachází žádný zdroj, který by ho ohrožoval nadměrným hlukem.
Vnitřní prostředí bylo navrženo způsobem, aby neobtěžovalo obyvatele nadměrným hlukem z
provozu domu.
Při stavebních pracech se bude zvýšená hlučnost šířit do okolní zástavby - proto budou práce
prováděny pouze v časovém rozmezí od 7:00 do 21:00.



7. Úspora energie a ochrana tepla

Budova splňuje tepelně technické požadavky a byla zatřízena do energetické skupiny C - viz.
samostatná příloha - TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVBY.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace

Nebylo řešeno žádné zvláštní opatření. Objekt byl řešen v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování,
ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Radonové riziko na staveništi nízké. Nebyla zjištěna přítomnost žádné vody. Objekt se
nenachází v seismicky aktivní oblasti ani na poddolovaném území. Stavba nezasahuje do
žádného ochraného ani bezpečnostního pásma.

10. Ochrana obyvatelstva

Obyvatelstvo není stavbou nijak ohroženo.

11. Inženýrské stavby

a, odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Objekt je napojen přípojkou na jednotnou kanalizaci vedoucí pod ulicí Na Vrchovici.
Dešťové vody budou ze střechy svedeny do podzemní jímky popřípadě odvedeny do
trativodu na pozemku.

b, zásobování vodou

Pitná voda je přivedena do objektu přípojkou na obecní vodovodní řád.

c, zásobování energiemi

Elektrická energie NN bude do objektu přivedena podzemní přípojkou od sloupu
vzdušného vedení.
Přípojka nízkotlakého zemního plynu bude zásobovat kotel se zásobníkem pro vytápění
a přípravu TUV a bude umožněno zapojit plynový sporák.

d, řešení dopravy

Napojení na místní komunikaci bude provedeno vjezdem na pozemek ústící na ulici Na
Vrchovici - budou rozebrány stávající betonové obrubníky a osazeny na plocho -
povrch vjezdu je z hutněného kameniva. Na pozemku je jedno zastřešené stání a
možnost parkování dalšího auta na pozemku.



e, povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Vjezd a chodník od místní komunikace ke vstupu do objektu je realizován z
vibrovaného kameniva na geotextilii. Okapový chodník v šířce 0,5m z vápencových
valounů okolo celého objektu. Vzhledem ke svažitému terénu a množství zemních
prací jsou navrženy 2 opěrné zídky z pískovcových kvádrů. Veškeré teréní úpravy se
budou řešit na místě podle situace. Po upravení terénu proběhne rozhrnutí ornice
skryté při zahájení výkopových prací a bude zatravněna, případně osázena keři a
stromy.

f, elektronické komunikace

Do objektu není navržena přípojka telefonního kabelu. Připojení k internetu může být
provedeno přes Wi-Fi vysílač umístěný na sile místního JZD, na které z pozemku přímo
vidět.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

V budově se nenachází žádné výrobní nebo nevýrobní technologické zařízení.



ZÁVĚR:

Výsledkem této práce je realizační projekt novostavby rodinného domu. Tento byl navržen tak,
aby splňoval platné právní předpisy a normy. Zároveň se snaí být šetrný k životnímu prostředí.
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