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Abstrakt 

Bakalářská práce ,,Rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle 

platných předpisů. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt 

s plochou střechou. Jedná se o samostatně stojící dům na mírně svažitém terénu. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází společenské a technické prostory. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází ložnice, posilovna, koupelna a pokoj pro děti. Objekt je navržen ze 

systémů Velox, Ytong a Liapor. Stavba je založena na betonových základových pásech. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, nepodsklepený, dvoupodlažní dům, základový pás, plochá střecha 

 

Abstract 

The Bachelor’s thesis ,,Detached house“ is made as building documentation in agreenment 

with standarts and legal norms and act. Detached house is designed as two-floored without a 

basement house with a flat roofe. It’s a detached house on a slightly slope terrain. Social and 

technical premises are located in the first floor to. Master bedroom, fitness room, bathroom 

and kids rooms are situated in the second floor. The building is made of systems Velox, 

Ytong, Liapor. The construction is based on the concrete strip foundation. 

 

Keywords 

Detached house, without a basement, two-floored house, foundation strip 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce ,,Rodinný dům“ zpracovává projektovou dokumentaci 

rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený 

objekt a plochou střechou. Objekt se nachází na území obce Vratimov. Cílem této práce je 

nalézt správné technické řešení celého objektu navazující na architektonickou linii této oblasti 

s důrazem na použití moderních materiálů a dispoziční řešení, za cílem optimální energetické 

spotřeby tohoto objektu. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1   ÚDAJE O STAVBĚ, STAVEBNÍKOVY A ZPRACOVATELI 

Název stavby:   Rodinný dům 

Místo stavby:   Vratimov- Horní Datyně, k.ú. Horní Datyně 742720, číslo parcely 
231/61 

Kraj:   Moravskoslezský 

Sousedící pozemky:   k.ú. Horní Datyně 742720 č. parcely 231/4; 231/45; 231/5; 
232/17; 232/18; 232/19; 420/3 

Investor: manželé Rybárkovy 

Adresa: Frýdecká 52, Vratimov 739 32 

Způsob výstavby:   Odbornou stavební firmou 

Odpovědný projektant:   Jakub Kocich 

Sídlo projektanta:   Vratimovská 356, Horní Datyně 739 32 

Charakter stavby:   Novostavba 

 

 

2.  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) 

 V rámci řešení bakalářské práce, nebylo zahájeno žádné řešení ze stavebním 

úřadem. 

b) základní informace o dokumentaci, nebo projektové dokumentaci, na jejichž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Bakalářská práce je řešena ve stupni dokumentace jako dokumentace pro provádění 

stavby, žádné předchozí dokumentace nebyli provedeny 

c) další podklady 

Snímek katastrální mapy.  

Územní plán města Vratimov (schválený zastupitelstvem města Vratimov, účinnost nabyl 

dne 09.05.2012). 

Studie dispozičního řešení stavby, odborná literatura. 
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Zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řadu ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č.499/2006 sb. o dokumentaci staveb, vyhláška 268/2009 sb. Ve znění 

vyhlášky č.20/2012, vyhláška 398/2009 Sb. A další platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády 

ČR a české technické normy. 

 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Zabývá řešením území na parcele č. 231/61 o rozloze 1393,4 m
2
. Parcela je ve 

společném vlastnictví manželů Rybárkových. Pozemek, na kterém se bude stavět, se 

nachází v lokalitě určené územním plánem k zástavbě. Pozemek doposud sloužil jako orná 

půda, a momentálně probíhá vynětí ze zemědělského půdního fondu. Pozemek se mírně 

svažuje k severozápadní světové straně. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovém území a 

ani v jiném zvláště chráněném území.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí, 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán území souhlas 

 Dle  územního plánu města Vratimov (schválený zastupitelstvem města Vratimov v 

platném znění ze dne 23.04.2013, který nabyl účinnosti dne 09.05.2012) se stavba nachází 

v území pro smíšené obytné využití. 

d) údaje o souladu s územním rozhodnutím, nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

 Není řešeno v rámci bakalářské práce. 
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e) údaje o dodržená obecných požadavků na využití území 

Objekt se nachází dle územního plánu v oblasti pro zástavbu smíšeným obytným 

využitím. Území bude využíváno pro bydlení v rodinném domu. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 V rámci bakalářské práce nebyly dotazovány dotčené orgány. Z územního plánu a 

osobní prohlídky území se nenacházejí na pozemku žádná ochranná pásma, ani vedení 

inženýrských sítí. Stavby je umístěna v takových odstupech od hranic pozemku a 

sousedních budov, aby byla v souladu se zákonem 183/2006. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Není řešeno v rámci bakalářské práce. 

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba nevyžaduje žádné související, nebo podmiňující investice. 

i) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Č. p. 
Druh 

pozemku 

Výměra 

[m
2
] 

Vlastnické právo Způsob dotčení 

231/65 Orná půda 1630 
Fabiánová Helena, Františka Hajdy 

1236/22, Ostrava 700 30 

Soukromý 

pozemek 

231/4 Orná půda 1660 
Ing. Jan Kubát, Rakovecká 160, Vratimov 

739 32 

Soukromý 

pozemek 

420/3 
Ostatní 

plocha 
593 

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 

Vratimov 739 23 

Soukromý 

pozemek 

232/19 Zahrada 1099 
Manželé Imrichovi, Rakovecká 400, 

Vratimov 739 32 

Soukromý 

pozemek 

231/5 Zahrada 512 
Ing. Jan Kubát, Rakovecká 160, Vratimov 

739 32 

Soukromý 

pozemek 

232/18 Záhrada 1108 
Manželé Štivarovi, Rakovecká 359, 

Vratimov 739 32 

Soukromý 

pozemek 
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4.  ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Účel užívání objektu je bydlení v rodinném domě. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 Stavba není kulturní památkou, ani nepodléhá jiné ochraně stavby dle jiných 

právních předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb  

 Návrh budovy nepočítá s bezbariérovým využíváním. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 V rámci bakalářské práce nebyly dotazovány dotčené orgány. Z územího plánu a 

osobní prohlídky území se nenacházejí na pozemku žádná ochranná pásma, ani vedení 

inženýrských sítí. Stavby je umístěna v takových odstupech od hranic pozemku a 

sousedních budov, aby byla v souladu se zákonem 183/2006. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Pro objekt nejsou stanoveny žádné výjimky nebo úlevové řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Účel užívání stavby- rodinný dům pro bydlení čtyř osob 
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Plošné a objemové údaje: 

Zastavěná plocha:  146,53 m
2
 

Obestavěný prostor:  1 140,74 m
3
 

Užitná plocha určená k bydlení: 168,39 m
2
 

Plocha garáže: 32,06 m
2
 

Zpevněné plochy: 64,74 m
2
 

Zatravněné plochy: 1 185,64 m
2 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Předpokládaná doba výstavby objektu je 3 roky. Výstavby není členěna na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady na výstavbu jsou 4 mil. Kč. 

 

5.  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba tvoří jeden stavební objekt SO01. 



ZÁVĚR 

 Bakalářské práce ,,Rodinný dům“ je zpracována jako projektová dokumentace pro 

výstavbu rodinného domu, dispozičně navrženého pro čtyřčlennou rodinu, zároveň dodržuje 

všechna konstrukční požadavky na správnost provedení a požadavky na energetickou 

náročnost budovy. Při návrhu bylo použito moderních materiálů, zajišťující kvalitu bydlení, 

její technické požadavky, odolnost a trvanlivost objektu. 



Seznam použitých zdrojů 

Právní předpisy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Zákon č. 133/1998Sb. o požární ochraně 

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

 

Normy: 

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební část 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0821 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

 

Webové stránky (technické listy): 

- www.velox.cz 

- www.ytong.cz 

- www.liapor.cz 

- www.topwet.cz 

- www.fatrafol.cz 

- www.knauf.cz 

- www.baumit.cz 

- www.schindel.cz 



- www.dektrade.cz 

- www.ha-technik.cz 

- www.sapeli.cz 

- www.bova.cz 

- www.mirelon.com 

- www.isover.cz 

- www.eurokan.cz 

- www.cetris.cz 

- www.juta.cz 

- www.lomax.cz 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů 

PT - Původní terén 

UT - Upravený terén 

i - Interiér 

e - exteriér 

NP - nadzemní podlaží 

P+D - péro drážka (Liapor) 

POP - Požárně otevřené plochy 

SPB - Stupeň požární bezpečnosti 

P.Ú. - Požární úsek 

NÚC - Nechráněná úniková cesta 
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Anotace 

práce 

Bakalářská práce ,,Rodinný dům“ je zpracována ve formě projektové 
dokumentace dle platných předpisů. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou střechou. Jedná se o samostatně stojící dům na 
mírně svažitém terénu. V prvním nadzemním podlaží se nachází společenské a 
technické prostory. V druhém nadzemním podlaží se nachází ložnice, posilovna, 

koupelna a pokoj pro děti. Objekt je navržen ze systémů Velox, Ytong a Liapor. 
Stavba je založena na betonových základových pásech. 
 

Anotace 

práce v 
anglickém 
jazyce 

The Bachelor’s thesis ,,Detached house“ is made as building documentation in 
agreenment with standarts and legal norms and act. Detached house is designed 

as two-floored without a basement house with a flat roofe. It’s a detached house 

on a slightly slope terrain. Social and technical premises are located in the first 



floor to. Master bedroom, fitness room, bathroom and kids rooms are situated in 

the second floor. The building is made of systems Velox, Ytong, Liapor. The 

construction is based on the concrete strip foundation 

 

 

Klíčová slova Rodinný dům, nepodsklepený, dvoupodlažní dům, základový pás, plochá střecha 

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce 

Detached house, without a basement, two-floored house, foundation strip 
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