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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu. Cílem je 

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce je 

studie rodinného domu, výkresová a textová část. Novostavba je určena pro trvalé 

bydlení 4 členné rodiny. Objekt je řešen jako jednopodlažní rodinný dům s 

částečným podsklepením. Je zastřešen sedlovou střechou z dřevěných vazníků, 

bez možnosti využití podkrovních prostor. Součástí rodinného domu je garáž pro 

dva osobní automobily. Dům je navržen z cihelných tvárnic Porotherm, půdorysné 

rozměry domu jsou 27,5x10,88m. Rodinný dům se nachází na dosud 

nezastavěném pozemku na mírně svažitém terénu. 

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, terasa, sedlová střecha, dřevěné vazníky, dvojgaráž, systém 

Porotherm, neobytné podkroví. 

  

 

 

 Abstract 

The topic of this thesis is to design the new building of the house. The aim is 

to develop project documentation for building construction. The work includes 

studies, drawing and text. 

The new building is intanded for permanent housing four member family. The 

building is designed as a one-story house with partial basement. It is covered with 

a gable roof of wooden rafters, without the use of attic space. Part of the house is a 

garage for two cars. The house is made of brick blocks Porotherm, plan 

dimensions of the building are 27.5 x 10, 88 m. House is located on the still 

undeveloped land on gently sloping terrain. 

  

Keywords 

Family house , terrace, gabled roof, wooden trusses, double garage, the system 

Porotherm, nonresidential attic. 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnou novostavbu rodinného domu 

v obci Dobrá k.ú. Frýdek-Místek na parcele parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá.

  Objekt rodinného domu tvoří jedno nadzemní podlaží s částečným 

podsklepením. Rodinný dům je navržen s neobytným podkrovím. Součástí objektu 

je garáž pro dvě stání. V 1.NP je vchod do objektu a východ na terasu na terénu. 

Nad celým půdorysem 1.NP je neobytné podkroví. Dům má pro navození 

architektonického vzhledu, na rohových částech objektu a u kuchyně dodělané 

výstupy, s jinou barvu omítky. Venkovní omítka bude hladká, hnědé, kapučínové, 

tmavě šedé a bílé barvy. Obklad soklové části bude z kamene. Střešní krytina je 

v černém odstínu. Výplně okenních otvorů jsou z plastu v bílé barvě. Dveřní křídla 

jsou ze dřeva ve světlém odstínu barvy. Svým architektonickým řešením,  objekt 

nijak nezasahuje do stávající zástavby. 

Půdorysné rozměry rodinného domu jsou 27.50 x 10.88m. Dům je rozdělen do tři 

zón. Na denní tvořící v 1.NP kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem. Dále klidovou 

zónu tvořící v 1.NP ložnici, dětské pokoje a koupelnu s WC a relaxační, umístěnou 

v suterénu domu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 

(právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a 

její účel 

 

 Identifikace stavby:  Rodinný dům       

     parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá 

     

 Místo stavby:   k.ú. Dobrá, parcela č. 5655/8, 5655/10 

 

 Identifikace stavebníka: Ing. Jiří Suchý 

V.Talicha 1872, Frýdek-Místek, 738 01 

 

 Identifikace projektanta: Petr Suchý 

Lubenská 1460, Frýdlant n. Ostr., 739 11 

 

 Identifikace dodavatele: dle výběrového řízení 

 

 Nový, jednogenerační, samostatně stojící rodinný dům určený výhradně pro 

bydlení. Objekt je zděný, jednopodlažní s podsklepením. Má sedlovou střechou se 

sklonem střechy 18o, bez využití podkrovního systému. Půdorysné rozměry 

rodinného domu jsou 27.50 x 10.88m. Obytné místnosti jsou převážně orientovány 

na jihovýchod, na kterou je orientována i terasa. Tvar a výška rodinného domu byly 

zvoleny s ohledem na okolní zástavbu a začlenění do okolní krajiny. 

 

 

 

 



2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o  majetkoprávních vztazích 

 

Stavba nového samostatně stojícího rovinného domu s podsklepením je 

umístěna na parcele č. 5655/8 k.ú. Dobrá. Pozemek se nachází dle územního 

plánu v zastavěném území. V současné době se na pozemku p.č. 5655/8 k.ú. 

Dobrá se nachází louka.  
 

 Majetkoprávní vztahy: k.ú. Dobrá 
 

parcela č. 5655/8: Jiří Suchý 

V.Talicha 1872, Frýdek-Místek, 738 01 
 

parcela č. 5655/10  veřejná komunikace 

   ul. Talichova, obec Dobrá, 738 00 
 

 Informace o stavebním pozemku: k.ú. Dobrá 

 

č. parcely    -  5655/8 

výměra    -  1400 m2 

druh pozemku -  ostatní plochy 

kraj   -  132 / Moravskoslezský 

okres   -  3802 / Frýdek–Místek 

 

č. parcely    -  5655/10 

výměra    -  5845 m2 

druh pozemku -  parcela katastru nemovitostí 

kraj   -  132 / Moravskoslezský 

okres   -  3802 / Frýdek–Místek 

 

3. Údaje o provedených průzkumech o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Na pozemku bylo provedeny: 

- polohopisné a výškopisné geodetické zaměření 

- geologický průzkum 

- radonový průzkum 

- posouzení hydrogeologických poměrů 



 Přístup na pozemek parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá bude zajištěn pomocí 

nově vybudovaného sjezdu z komunikace na pozemku parcelní č. 5655/10 k.ú. 

Dobrá. Na pozemku 5655/10 k.ú. Dobrá se nachází technická infrastruktura :  

- veřejná kanalizace DN 250 

- vodovod DN 80 

- STL plynovod DN 80 

- kabelové vedení NN 

 

Při budování napojení na stávající komunikaci, bude RD napojen pomocí 

nově vybudované přípojky vody na stávající vodovodní řád, přípojky kanalizace na 

kanalizační řád, pomocí přípojky plynu a vnějšího domovního plynovodu na 

plynovodní řád, pomocí venkovní domovní části NN bude RD napojen na stávající 

vedení NN, na kterém je na pozemku parcelní č. 5655/8 osazena HDS. 

 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

V projektové dokumentaci jsou splněny všechny požadavky a podmínky 

stanovené v závazných stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů. 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Dokumentace byla zpracována podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 83/1998 Sb. 

Umístění a projektové řešení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům 

na výstavbu stanoveným vyhláškou č. : 268/2009 Sb, 269/2009 Sb, 499/2006 Sb, 

501/2006 Sb, 398/2009 Sb. 

 Vyhlášky č. 501/2006 a 269/2009 Sb 

§ 20 odst. 5 písmeno c)  - vsakování nebo odvádění srážkových vod ze 

zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; 

přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 

látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2.  jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění 

srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se 

závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 



3.  není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 

vypouštění 

do jednotné kanalizace.“. 

§ 23 odst1 – stavba rodinného domu je umístěna tak, že umožňuje napojení na 

sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a její umístění na pozemku 

umožňuje přístup požární techniky i provedení jejího zásahu  mimo ochranná 

pásma rozvodu energetických vedení. Napojení stavby na pozemní komunikace 

svými parametry, provedením a způsobem připojení splňuje požadavky na 

bezpečné užívání stavby a bezpečného plynulého provozu na přilehlých 

komunikacích. Připojení splňuje požadavky na dopravní obslužnost, parkování a 

přístup požární techniky. 

§ 23 odst2 - Stavba je umístěna tak, že ani její část nepřesahuje na sousední 

pozemek. Umístěním stavby není znemožněna zástavba na sousedním pozemku 

§ 23 odst5 – Mimo stavební pozemek budou umístěny pouze stavby zařízení 

staveniště a připojení stavby na sítě technické infrastruktury a pozemní 

komunikace. 

§ 24e  – staveniště je napojeno na stávající přístupovou komunikaci. Vlastní 

stavební činnost, která bude probíhat na území žadatele, nesmí způsobit únik 

škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na minimum 

důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné 

komunikace.  

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém 

technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů, a to i při jejich 

skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č185/2001 Sb. O 

odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu 

tohoto zákona, t.j. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. 

likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací 

nebezpečných či jiných odpadů. 

§ 25 odst.2 - Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí 

být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být 

menší než 2 m. 

 

 

 



 Vyhláška č. 268/2009 Sb 

§3 odst. i - obytnou  místností  část  bytu,  která splňuje požadavky předepsané 

   touto  vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou 

   plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 

§26 odst. 5 - Okenní  parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je 

volný venkovní prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 850 mm 

od  úrovně  podlahy  nebo  musí  být doplněny zábradlím nejméně do této 

výšky. 

§40 odst. 2 - Světlá  výška  obytných  místností  v  rodinném  domě a pobytových 

místností ve stavbě pro rodinnou rekreaci musí být nejméně 2500 mm, v podkroví  

2300  mm.  V  obytných  a pobytových místnostech se šikmým stropem  musí  být 

nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy 

místnosti. 

§40 odst. 3 - Sklon  schodišťových ramen hlavních schodišť do obytných podlaží v 

RD  a  ve  stavbě pro rodinnou rekreaci nesmí být větší než 35°; 

nepřesáhne-li  konstrukční  výška  3000 mm, je možno zvýšit sklon schodišťových  

ramen  až  na  41°.  V jednom rameni smí být nejvýše 18 schodišťových stupňů. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 
 

V územním souhlasu jsou splněny všechny požadavky týkající se parcely č. 

5655/8 k.ú. Dobrá, dle stavebního zákona. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 

Na parcele č. 5655/8 k.ú. Dobrá se nenacházejí žádné věcné, tak časové 

vazby, které by bylo před začátkem výstavby nutné odstranit. Na pozemku se 

nenachází žádná vzrostlá, či jiná zeleň nutná k pokácení. Pozemkem neprochází 

žádné podzemní, tak nadzemní, vedení inženýrských sítí. 

 

 

 

 



8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaní doba výstavby rodinného domu je 18 měsíců. Nejpozději 

musí být stavba zahájena do dvou let od nabytí právní moci vydaného stav. 

povolení. 

 

 časový harmonogram stavebních prací: 

- předpokládaný termín zahájení výstavby  05/2013 

- předpokládaný termín konce výstavby   11/2014 

 

9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové 

ploše  budovy bytové či nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových.  

 

Orientační hodnota stavby     4 665 tis Kč   

Rodinný dům 

Počet bytových jednotek     1 

- zastavěná plocha     343,4 m2 
- nebytová plocha     73,07m2 

- bytová plocha     270,33 m2 

- obestavěný prostor     4867,3 m3 

- výška budovy      5,515 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Název stavby:  Rodinný dům 

Místo stavby: parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá 

Kraj:  Moravskoslezský 

Stavebník:  Jiří Suchý, V.Talicha 1872, Frýdek-Místek, 738 01 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jana Dvořáková, Mázla 378, Frýdek-Místek 738 01, 

autorizace č. 1101401, specializace IP00 
 
Vypracoval:   Petr Suchý, Lubenská 1460, Frýdlant n. Ostr., 739 11 

 

 Datum: březen 2013 

 

1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 

ŘEŠENÍ 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, 

která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je 

v památkové zóně, 

Staveniště se nachází na orné půdě parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá. Před 

zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice o tloušťce 200mm. Přístup na 

staveniště parcelní č. 5655/8 k.ú. Dobrá bude zajištěn pomocí nově vybudovaného 

sjezdu z komunikace na pozemku parcelní č. 5655/10 k.ú. Dobrá. 

 

b) urbanistické, architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících, 

Stavba je navržena tak, aby nijak nenarušovala okolní zástavbu. Dům je 

jednopodlažní s částečným podsklepením, čímž nabude nijak převyšovat okolní 

stavby. Část pozemku bude sloužit pro umístění samotné stavby, zbytek pozemku 

bude využita jako zahradní plocha. Ta bude realizována jako okrasná zahrada. 

Další úpravy bude již navrhovat zahradní architekt. 

V sousedství se nacházejí pouze dva rodinné domy. Všechny tyto domy mají 

střešní krytinu z pálených tašek, čímž je předem dán charakterický rys stavby. 

Pozemky mají využívány buď jako okrasné zahrady nebo jsou zde vysazeny různé 

druhy ovocných stromů. 



c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch,  

Na pozemku se nebude nacházet žádná jiná stavba. Okolo realizovaného 

objektu bude vytvořen okapový chodník z betonové plošné dlažby šířky 500mm. V 

jihovýchodní části pozemku bude realizována terasa. Přístup s vjezdem 

k rodinnému domu bude vytvořen z betonové zámkové dlažby. Inženýrské sítě 

vedou pod stávajícím chodníkem a komunikací. Elektřina a plyn bude mít hlavní 

uzávěr na hranici pozemku. Ostatní sítě budou mít uzávěry na pozemku a měřící 

hodiny budou umístěny na pozemku tak, aby byl zajištěn snadný přístup. 

4.1. Zemní práce 

Zemní práce budou v zemině třídy těžitelnosti IV, zemina středně ulehlá 

s třídou pevnosti G2, (GP). Jedná se o dostatečně propustné zeminy, štěrkovité, 

spojené soudržným tmelem. Spodní voda se neuvažuje a neovlivní výkopové  ani 

základové práce. 

Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce 

200 mm a bude uložena na pozemku investora pro pozdější rozprostření na ploše 

zahrady. 

Před zahájením vlastní stavby bude provedeno vytyčení veškerých 

inženýrských sítí. 

Základové rýhy budou provedeny strojně s ručním začištěním. Přebytečná 

zemina, která se nevyužije pro terénní úpravy, bude odvezena na místo určení 

4.2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové 

pasy budou provedeny pod všemi obvodovými, vnitřními nosnými a ztužujícími 

zdmi, pod schodištěm, krbem a komíny. Budou navrženy s ohledem na únosnost 

zeminy. Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce.  

Základová deska je pod celým objektem tloušťky 100 mm bude z betonu 

třídy C16/20 v místě příček vyztužená KARI sítěmi 150/150/60 mm. 

4.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo, vnitřní nosné, ztužující a nenosné zdivo bude provedeno 

z keramických tvárnic Porotherm Profi DRYFIX. Obvodové zdivo bude mít navíc 

tepelně izolační účinky – EKO.  Tvárnice budou zděné na tenkovrstvé lepidlo 

Porotherm DRYFIX. V konstrukcích budou provedeny dveřní a okenní otvory, které 



budou překlenuty překlady Porotherm 7, 11,5 a 14,5. V obvodových zdech jsou 

překlady doplněny tepelnou izolací Isomer EPS 150S  tl. 160 mm. Při realizaci se 

bude postupovat dle předpisů výrobce. 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.S bude tvořena keramickými stropními vložkami 

Miako a stropními nosníky POT uložených na nosných svislých konstrukcích min. 

125 mm. Pozední věnec bude železobetonový z betonu C16/20 vyztužen dle 

statického výpočtu (řeší specialista). Stropní konstrukce nad 1.NP bude provedena 

ze sádrokartonových desek Knauf. Desky budou uchyceny na dřevěný rošt, 

umístěn pod dolními pásy příhradových vazníků. Nad podhledem bude umístěná 

tepelná izolace z čedičové vlny Isomer UNI. Izolace se bude skládat z dvou pásů. 

První o výšce 160mm bude vložen mezi vazníky. Druhý o tl. 40mm bude umístěn 

pod vazníky mezi nosné latě podhledu.  

Nosnou konstrukci podlah tvoří cementový potěr. Ten překrývá systémové 

desky s plovoucím topením. 

4.5. Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C16/20 vyztuženo dle 

návrhu statika. Tloušťka schodišťové desky bude 150 mm, výška stupně 173,5 

mm, šířka stupně 290 mm, počet stupňů 17. Schodiště bude mít laminátovou 

nášlapnou vrstvu. 

Mezipodesty budou vetknuty do nosného obvodového a vnitřního nosného 

zdiva. Schodišťová ramena budou vetknuta do vnitřního a obvodového nosného 

zdiva a uložena na mezipodestách. Spodní schodišťové rameno bude uloženo na 

základové konstrukci.  

4.6. Zastřešení 

Střecha je projektována jako sedlová se sklonem 18°. Je tvořena 

dřevěnými, příhradovými vazníky spojovaný pomocí prolisovaných trnů. 

Horní pás bude mít rozměry 80/160mm. Dolní pás 80/160 Osová vzdálenost 

příhradových vazníků bude 0,9 m. Materiálem je smrkové dřevo třídy S10. 

Střešní plášť tvoří krytina z keramických tašek Tondach, Samba 11, barvy 

engoba černá. Na horních pásech vazníků bude dřevěné bednění, pojistná 



vodotěsná a větrotěsná pojistná hydroizolace Permo (Klober) s lepenými spoji, 

kontralatě a střešní latě. 

4.7. Podhledy 

Podhled v 1.NP bude řešen pomocí sádrokartonových desek Knauf. Ty se 

uchytí pomocí dřevěného roštu, který bude uchycen na dolní pás příhradových 

vazníků.  Mezi dolní pás vazníků se vloží tepelní izolace z minerálních čedičových 

desek Isomer UNI tl. 160 mm. Pod dolní pásy vazníků, mezi dřevěné nosné latě 

podhledu, bude vložena druhá vrstva tepelné izolace z minerálních čedičových 

desek tl. 40 mm.. 

Na nosnou část dřevěného roštu bude pomocí šroubů připevněna 

parozábrana. Podhledovou vrstvu tvoří sádrokartonové desky Knauf tloušťky 15 

mm s nátěrem. 

4.8. Komínové zdivo 

Komínové tělesa budou umístěny na samostatný základ. Bude vyvedeno 

min. 650 mm nad hřeben. Komín bude vystavěn z tvárnic Schiedel Absolut. 

4.9. Příčky 

Příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 a 14,5 zděných 

pomocí tenkovrstvého lepidla Porotherm DRYFIX.  

4.10. Podlahy 

Podlaha v zádveří, šatně, chodbě, koupelnách s WC, WC, a kuchyni je 

navržena jako keramická dlažba. V ostatních místnostech je použita laminátová 

podlaha, navřena jako plovoucí podlaha. 

4.11. Izolace 

Na základě radonového průzkumu je pozemek začleněn do nízkého 

radonového indexu, a tudíž nemusí být stavba preventivně chráněna proti 

pronikání radonu z geologického podloží. 

Pod celou stavbou bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů Bitagit. 

Pod stropním podhledem v 1.NP a stropu mezi patry bude provedena fóliová, 

parozábrana Alujet AF Bau z polyethylenu. Hydrouizolace střechy bude z pojistné, 

vodotěsné a větrotěsné hydroizolace Permo (Klober), s lepenými spoji, pro 

bedněné šikmé střechy. 



Izolace základu bude provedena pomocí asfaltových pásů. K izolaci věnců a 

překladů je použita tepelná nenasákavá izolace Isomer EPS 150S. Podlaha 

přilehlá k zemině bude izolována pomocí tepelné izolace z XPS desek Isomer 

Synthes 30IR. V podlaze pod 1. NP je kročejová izolace z minerálních desek 

Styrotrade – Styrofloor T4. 

Nad podhledem v 1.NP, bude mezi vazníky vložena tepelná izolace 

z minerálních čedičových desek Isomer UNI tl. 160 mm. Stejný typ izolace v tl. 40 

mm bude vložen pod vazníky, mezi nosnou část podhledu. 

Do stropní konstrukce mezi patry bude vložena kročejová izolace Styrotrade 

z polystyrénu. 

4.12. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použity plastová okna Veka Softline v 

bílé a dřevěné dveře KTC ve světlé barvě. Vnitřní dveře typu Sapeli a KTC budou 

dřevěné v barvě borovice, budou osazeny do dřevěných obložkových zárubní 

bez prahu. 

Okna budou mít pěti komorový plastový rám a budou zasklena izolačním 

dvojsklem (Ug=0,7 W/(m²K),Uw=0,8 W/(m²K)), všechna jsou otvíravá a výklopná. 

4.13. Povrchové úpravy 

Venkovní omítka bude z tepelně izolační omítky Porotherm TO v tl 20 mm 

lehčená. Na soklu bude použit dekorační, kamenný obklad Colia. Vnitřní omítky na 

obvodovém zdivu a na příčkách budou ze stříkané  sádrové omítky Cemix 

v tloušťce 10 mm. Keramický obklad bude použit v kuchyni za kuchyňskou linkou, 

v koupelnách a na WC. 

4.14. Vnější plochy 

Příjezdová zpevněná plocha k domu bude provedena z betonové zámkové 

dlažby. Terasa bude provedena rovněž ze zámkové dlažby uložena na betonovou 

desku. Okapový chodník bude z betonové plošné zámkové dlažby. Ostatní plochy 

kolem domu budou zatravněny. Zpevněné plochy závětří a podterasy budou 

lemovány betonovými obrubníky o tloušťce 80 mm. 

Objekt bude oplocen dřevěným plotem, který bude mít výšku 1 500 mm (viz. 

výkres situace stavby). 

 



4.15. Vodovod 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad obce u 

hranice pozemku. Na pozemku bude zbudována vodovodní přípojka, která bude 

ukončena vodoměrnou šachtou.  

Vnitřní vodovod bude proveden z PP trubek, na trubky bude použita 

návleková tepelná izolace. 

4.16. Kanalizace 

Splaškové vody budou svedeny pomocí kanalizační přípojky na stávající 

kanalizaci. Vnitřní rozvod bude proveden z plastového potrubí, které bude 

odvětráváno střešním vývodem. 

Dešťové vody budou pomocí trubek odváděny od rodinného domu a pomocí 

drenáže rozprostřeny na pozemek.  

4.17. Plynovod  

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovodní řad, který vede 

v přilehlém chodníku. Hlavní uzávěr plynu, regulace a plynoměr budou umístěny 

na hranici pozemku v uzamykatelného, zastřešeného přístřešku.  

Pro vnitřní rozvod bude použito ocelové potrubí, které bude spojováno 

svařováním. 

4.18. Vytápění a příprava TUV 

Vytápění rodinného domu bude zajištěno podlahovým topením. Zdrojem 

tepla bude plynový kondenzační kotel , umístěný v technické místnost v 1.S. Spolu 

s plynovým kotlem bude v technické místnosti umístěn 200l zásobník teplé vody. 

Odvod spalin z plynového kotle je provedeno komínem Schiedel vyvedeným nad 

střechu.  

4.19. Elektroinstalace 

Napojení na NN AYKY 4x16 bude provedeno novou podzemní přípojkou ze 

stávajícího kabelového vedení při hranici pozemku. Na hranici pozemku bude 

zřízena elektroměrná skříň, kde bude osazen elektroměr. 

Hlavní vypínač eklektické energie bude umístěn v šatně v 1.NP, odkud bude 

dále proveden rozvod elektřiny v objektu, který je umístěn pod omítkou. Rozvod 

bude proveden z měděných drátů. 



4.20. Komunikační síť 

Napojení komunikační přípojky Telefonica O2 bude nově vybudovanou 

přípojkou ze strany terasy. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou a dopravní infrastrukturu, 

Na pozemku byly provedeny dvě vrtané sondy. Hloubka podzemní vody se 

neuvažuje. Únosná zemina se nachází v hloubce 1,6m. Pod vrchní ornicí se 

nachází zemina středně ulehlá s třídou pevnosti G2, (GP). Jedná se o dostatečně 

propustné zeminy, štěrkovité, spojené soudržným tmelem, která je na celém 

pozemku. Napojení na stávající komunikaci je pomocí nově vybudovaného sjezdu, 

Současně při budování sjezdu  byly k pozemku přivedeny inženýrské sítě. 

Elektřina, voda, plyn, kanalizace.  Komunikační síť bude k rodinnému domu 

přivedena ze strany terasy. 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území, 

Pozemek se nachází v mírném svahu. Jelikož je zde dobře propustmá 

zemina není potřeba do základů vkládat drenáže.  

  Pozemek se nachází na okraji města, čímž zde bude velmi malý provoz. 

  V dané lokalitě se nenachází žádná důlní činnost. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

Budovaná stavba nebude nijak ovlivňovat životní prostředí. Všechny odpady 

budou odváděny příslušnou kanalizací nebo umístěny do odpadních kontejnerů. 

Na pozemku nebude probíhat manipulace s nebezpečnými látkami. Část pozemku 

bude sloužit pro výsadbu nové zeleně. A nevyužité plochy budou zatravněny. 
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací, 

Bezbariérové užívání veřejně přístupných ploch a komunikací tato stavba neřeší. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace, 

Na pozemku byly provedeny dvě vrtané sondy. Hloubka podzemní vody se 

neuvažuje. Únosná zemina se nachází v hloubce 1,6m. Tyto údaje sloužily pro 



stanovení typu a hloubky budovaných základů. Radonový průzkum vyhodnotil 

daný pozemek s nízkým radonovým indexem. 

 

i) údaje o podkladech pro vytyčení, geodetický referenční polohový a 

výškový systém, 

Před začátkem výkopových prací bylo provedeno jeho výškové a polohové 

zamření pozemku. Dále následovalo přesné vytyčení veškerých inženýrských sít. 

Následně proběhlo za účasti autorizovaného geodeta vytyčení stavby. Další 

geodetické práce pro výstavbu si zajišťoval dodavatel.  

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické  provozní soubory, 
 

Stavba bude budována jedním dodavatelem. V rámci jeho zakázky budou na 

jednotlivé práce najímáni konkrétní subdodavatelé. V rámci stavby nebude 

budován žádný sklad pro nářadí a materiál, ale materiál a nářadí pro konkrétní 

činnost budou dovezeny vždy těsně před začátkem realizace. 
 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Stavba nebude vyvozovat žádný negativní účinek na okolní stavby a životní 

prostředí ve formě zadržování vody, eroze a sesuvu upraveného terénu. 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokuď není 

uveden v části F 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 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. Zodpovědnost spočívá na 

zhotoviteli. 

 

 

 

 

 



2) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

a) zřícení stavby nebo její části, 

Návrh stavby probíhal plně v souladu se statickými požadavky. Návrh 

jednotlivých konstrukcí vždy plně vycházel ze statického posouzení. Požadavky na 

únosnost svislých a vodorovných konstrukcí byly navrhovány dle platných norem. 

Veškeré použité materiály musí pak mít platný certifikát ve smyslu §47 novela 

zákona č. 50/76 Sb. Z roku 1992, zákona č. 22 Sb a nařízení vlády č. 178/1997 

Sb. 
 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

Všechny konstrukce budou navrženy a vybudovány tak, aby nedocházelo 

k jinému než požadovanému namáhán. Případné přetvoření pak nevznikne. 

 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce 
 

Při manipulaci s tělesy se musíme dbát zvýšené opatrnosti na již stávající 

konstrukce a zařízení. Případné poškození konstrukce nebo zařizovacích 

předmětů bude muset nahradit samotný dodavatel na svoje náklady. Dojde-li 

k poškození konstrukce nebo zařizovacích předmětů z důvodu přetvoření, musí se 

konstrukce nahradit a provést nový statický výpočet.  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Bude-li zjištěna chyba materiálu, je potřeba tento prvek nahradit. Jedná-li se o 

chybu dodavatele nebo statickou, bude třeba tuto konstrukci rovněž nahradit na 

náklady příslušného orgánu. 
 

3) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Posuzovaný objekt je dle čl. 4.1.1. b) ČSN 73 0833 zařazen do II.SPB, 

přičemž požární riziko je určeno dle přílohy B ČSN 73 0802. 
 

a) zachování nosnosti a stability k-ce po určitou dobu 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře v stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 



Požární bezpečnost řeší samostatný projekt (viz. samostatný projekt Požárně 

bezpečnostní řešení). 
 

4) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Budovaná stavba nebude nijak ovlivňovat životní prostředí. Všechny odpady 

budou odváděny příslušnou kanalizací nebo umístěny do odpadních kontejnerů. 

Na pozemku nebude probíhat manipulace, ani skladování nebezpečných látek. 

Část pozemku bude sloužit pro výsadbu nové zeleně. A nevyužité plochy budou 

zatravněny. 

Pomocí oken je zajištěno větrání i dostatečný přísun osvětlení do obytných 

místností. 

 

5) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

Při užívání stavby musí být respektována vyhláška OTP 268/2009 zákony. 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo k úrazu uklouznutím, pádem, 

popálením, nárazem, popálení elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 

v blízkosti stavby, k úrazu pohybujícím se vozidlem. Při užívání stavby nebude 

nijak ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

 

6) OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Ochrana proti hluku a vibracím je zajištěna konstrukčním řešením stavby a 

použitím příslušných izolací. Jedná se o rodinný dům s nevýrobní činností, 

nepředpokládá se tedy navýšení hluku a otřesů vlivem technických zařízení. 

Stavba bude vedena odbornou stavební firmou tak, aby hluk a  prašnost ze 

stavby byly omezeny na minimum. 

 

7) ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

a) splnění požadavků na energickou náročnost budov a splněná 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energické 

náročnosti budov 

Byl proveden odhad energetického štítku obálky budovy na základě tepelně 

technického posouzení (viz. samostatný projekt Tepelně technické posouzení). 

 



b) stanovení celkové energické spotřeby stavby 

Podle energetického štítku obálky budovy se budova řadí do skupiny B - 

úsporná. 

8) ŘEŠNÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBYMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Daný objekt nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Bezbariérové užívání stavby projekt neřeší. 

 

9) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Před započetím výkopových prací byly provedeny zkoušky na výskyt radonu. 

Také bylo provedeno zjištění agresivitu spodní vody. Obě tyto zkoušky byly 

negativní. Parcela č. 2815/21 se nenachází jak v poddolované části, tak v oblasti 

s výskytem seismiky. 
 

10) OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na ochranu 

obyvatelstva a životního prostředí. Neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 

podmínky. 
 

11) INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková voda bude odváděna do místní vybudované směsné kanalizace. 

Dešťová voda bude svedena do drenáží a vyvedena na pozemek. 

b) zásobování vodou 

Voda bude odebírána z veřejného vodovodu. Napojením vodovodní přípojky 

na veřejný rozvod vody. Měřící hodiny budou pak umístěny ve vodovodní šachtě 

zbudované před objektem.  

c) zásobování energiemi 

Na pozemek bude dovedena elektřina. Napojení bude pomocí energetické 

přípojky. Měřící hodiny budou umístěny uvnitř objektu. 

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký plynovodní řád, 

který vede pod chodníkem. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny 

v samostatné uzamykatelné skříni na hranici pozemku o rozměrech 600x400x500 

mm na  



d) řešení dopravy 

Příjezd k pozemku je zajištěn nově vybudovaným sjezdem, který je napojen 

na místní komunikaci. Příjezdová zpevněná plocha k rodinnému domu bude 

z betonové zámkové dlažby. 

e) povrchové úpravy okolí, včetně vegetačních úprav 

Tato část úprav bude řešena zahradním architektem. 

f) elektronické komunikace 

Součástí vedení inženýrských sítí je též rozvod elektrické instalace. Jedná se 

o rozvod především O2 a kabelové televize. 

 

12) VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  

(POKUĎ SE NA STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 

 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického 

zařízení 

b) popis technologie výroby 

c) údaje o počtu pracovníků 

d) údaje o spotřebě energií 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

f) vodní hospodářství 

g) řešení technologické dopravy 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

 

Rodinný dům bude využíván celoročně pouze za účelem bydlení, tudíž není 

potřeba žádných výrobních a nevýrobních technologických zařízení staveb. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr:  

Byla vypracována projektová dokumentace pro novostavbu rodinného domu 

v Dobré u Frýdku-Místku. Součástí práce jsou studie, výkresová dokumentace, 

textová a výpočtová část. V textové práci jsou specifikovány druhy materiálů, 

posouzení návrhu nosníků a požárně bezpečnostní řešení. Výpočtová část 

obsahuje návrhy schodišť, tepelně technické posouzení a výpočet zatížení a návrh 

základových pasů. Byla také vypracována seminární práce na téma stropní 

podhledy, jenž byly použity v návrhu rodinného domu.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
SDK:   sádrokartonová konstrukce 

VCO:   vápenocementová omítka 

HUP:   hlavní uzávěr plynu 

D.Š.:  drenážní šachta 

V.Z.:  vsakovací zařízení 

R.Š.:  revizní šachta   

EPS:   expandovaný polystyren 

XPS:  extrudovaný polystyren 

ŽB:  železobeton 

RAL:  vzorník barev,  standard pro stupnici barevných odstínů 

U:  součinitel prostupu tepla 

λ:  součinitel tepelné vodivosti 

1.NP:  1. nadzemní podlaží 

1.S  suterén 

SPB:  stupeň požární bezpečnosti 

UL.:  ulice 

PE:  polyethylen 

Bpv:  balt po vyrovnání 

S-JTSK souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě 

K.Ú.:  katastrální úřad 

KS:  kusy 

PÚ:  požární úsek 

DN:  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

P.T.:  původní terén 

Ú.T.:  upravený terén 

Rdt:  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

V.O.:  výška obkladu 

PB:  pevný bod 

Č.P.  číslo parcely 

PVC:  polyvinylchlorid 
RD:  rodinný dům 
tl.:  tloušťka 
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