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Abstrakt 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu ve svažitém terénu a 

vypracování jeho projektové dokumentace. Objekt stojí na parcele č.2375/48 

v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm na ulici Dubkova. Jedná se objekt s dvěmi 

nadzemními a jedním podzemním podlažím. Rodinný dům je vhodně navržen pro mladou 

rodinu se dvěmi dětmi v rozsahu dvou dětských pokojů, ložnice pro rodiče, obývacím 

pokojem propojeným s kuchyní a výstupem na terasu. Dále zde můžeme nalézt koupelnu, 

záchod, TZB a úklidovou místnost, šatnu, spíž a garáž pro jeden automobil. Sklepní 

prostory jsou dostupné pouze z exteriéru a budou sloužit pro uschování zahradních 

pomůcek. Dům je založen na betonových pasech. Svislé konstrukce jsou tvořeny 

vápenopískovými tvárnicemi Sendwix. Střecha domu je sedlová se sklonem 31°. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, projektová dokumentace, první nadzemní podlaží, podkroví , ve 

svahu. 

 

Abstract 

  Bachelor thesis deals with the design of the house on a slope and the development 

of its project documentation. The building stands on a plot number 2375/48 in the 

administrative area of Rožnov pod Radhoštěm in the street Dubkova. It is a building with 

two floors and a basement. House is suitably designed for a young family with two 

children with the range of two children's rooms, bedrooms for parents, living room 

connected with kitchen and exit to the terrace. Furthermore, we can find a bathroom, toilet, 

HVAC and utility room, cloakroom, pantry and garage for one car. The cellars are 

accessible only from the outside and will be used for storage of garden tools. The house is 

based on concrete strip footings. Vertical structures are formed with calcium silicate blocks 

SENDWIX. The gable roof has a slope of 31 °. 

 

Keywords 

  House, project documentation, the first floor, attic, on a slope. 
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1. ÚVOD 

 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu ve svažitém terénu a 

vypracování jeho projektové dokumentace. Objekt stojí na parcele č.2375/48 

v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm na ulici Dubkova, ve městě Rožnov pod 

Radhoštěm, ve Zlínském kraji, v okrese Vsetín.  

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je řešeno jako částečné podsklepení. 

Garáž pro jeden automobil je řešena v prvním nadzemním podlaží. Hlavní vstup do objektu 

a vjezd do garáže jsou navrženy na  severovýchodní stranu domu. Sklepní prostory jsou 

dostupné pouze z exteriéru a budou sloužit pro uschování zahradních pomůcek.  

V prvním podzemním podlaží se nachází sklep a dílna. V 1NP je umístěno zádveří, 

šatna, garáž pro jeden automobil, úklidová místnost, WC, technická místnost, obývací 

pokoj s kuchyní a vstupem na terasu a spíž. Ve 2NP jsou umístěny dva dětské pokoje, 

ložnice rodičů a koupelna.  

Konstrukční systém rodinného domu je proveden ze zděného systému s nosnými 

obvodovými konstrukcemi a s vnitřními nosnými zdmi z vápenopískových tvárnic 

Sendwix. Stropní konstrukce je navržena ze prefamonolitického miako stropu, který je 

spojen s železobetonovým monolitickým věncem.  

Konstrukce podhledu je tvořena sádrokartonovými deskami RIGIPS, které jsou 

připevněny na konstrukci krovu za pomoci CD profilů a krokvových držáků RIGIPS. 

Střešní krytina je navržena z plechové krytiny SATJAM – RAPID. Schodiště je řešeno 

jako železobetonové monolitické s dřevěným obkladem. Zábradlí a madla jsou dřevěná. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi uloženými na vaznicích 

z lepeného dřeva a na pozednici. V konstrukci střechy jsou navrženy dva pultové vikýře. 

Střecha je navržena jako sedlová se sklonem 31°. Vikýře mají sklon 5°.  
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2.  TEXTOVÉ ZPRÁVY 

2.1  Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, charakter stavby, katastrální 
území:  
 Předmětem projektu je volně stojící rodinný dům se sedlovou střechou, ve kterém bude 

umístěna samostatná bytová jednotka. Na rodinný dům přímo navazuje garáž. Objekt bude 

napojen na veřejné rozvody plynu, elektro NN, vodovodu a splaškovu a dešťovou 

kanalizaci.  

Název stavby: Rodinný dům ve svahu 

Charakter stavby: Novostavba s jednou bytovou jednotkou a garáží 

Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, parc. Č.2375/48 

Místo stavby garáže: Rožnov pod Radhoštěm, parc. Č.2375/48 

Místo stavby přípojek: Rožnov pod Radhoštěm, parc. Č.2375/48 

Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm 

Kraj: zlínský 

Investor: VUT FAST 

Projektant: Klára Schwarzová 

 

Charakter stavby: 

 Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba se 

sedlovou střechou ve sklonu 31° stupňů s různou výškovou úrovní. dům obsahuje 1 

bytovou jednotku pro 4 osoby, s jednou ložnicí a dvěma dětskými pokoji. V návaznosti na 

objekt rodinného domu budou vybudovány zpevnění příjezdové komunikace pro přístup 

k rodinnému domu. 

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkových vztazích 
 Zájmové území se nachází ve městě Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě schválené 

územním plánem města k zástavbě objektů pro bydlení – parcelní číslo č. 2375/48. 

vlastníkem je stavebník. V blízkosti pozemku jsou vybudovány inženýrské sítě a místní 

komunikace. 

 

Parcelní číslo:  č.2375/48 
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Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm 

Výměra: 1409 m2 

Typ parcely:  parcela v katastru nemovitostí 

Druh pozemku: orná půda 

   

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 Byl proveden výzkum výskytu radonu. Staveniště se nachází na nízkém stupni 

radonového výskytu. Stavba bude přístupná z místní komunikace na silnici 2.třídy. objekt 

bude napojen na plyn, elektřinu, vodovod a kanalizaci. 

   
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Při připojení stavby na inženýrské sítě budou respektovány všechny požadavky 

správců sítí. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 Projekt je v souladu s platnými vyhláškami. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb    

- stavba splňuje požadavky paragrafu 104 odst. 1 Stavebního zákona 

- stavba rodinného domu je v souladu s územním plánem obce 

- návrhem stavby se nezmění poměry v daném území 

- jsou splněny obecné požadavky na výstavbu 

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území  
 Nejsou žádné požadavky na časové, podmiňující a jiná opatření stavby. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 Stavba bude zahájena 18.4.2014 a odhadované dokončení stavby je stanoveno na 

23.4.2016. 

i) Údaje o ploše budovy bytové či nebytové v m2, o počtu bytových 
jednotek   
zastavěná plocha rodinného domu: 125,16 m2 
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obestavěný prostor rodinného domu: 768,82 m3 

užitná plocha: 199,43 m2 

obytná plocha:  113,23 m2 

odhadovaná cena: 3 500 000 Kč 

 

 

Vypracovala a sestavila v květnu 2013 

Klára Schwarzová 
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2.2 Souhrná technická zpráva 

2.2.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.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 bude nacházet v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm na parc. č. 

2375/48. Na pozemku je převýšení 4m. Přístup na staveniště bude z místní komunikace 

ležící na pozemku 2375/19 kat. ú. R.p.R. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako 

orná půda, v územním plánu je veden jako stavební parcela. Pozemek poskytuje dostatek 

prostoru pro zřízení zařízení staveniště pro skladování materiálu a zázemí pro pracovníky. 

Před zahájením stavby budou vytvořeny přípojky k inženýrským sítím a na staveništi tak 

bude přístup k vodě a elektrické energii. 

1.b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  

souvisejících  

Stavba se skládá z jednoho rodinného domu, součástí objektu bude i garážové stání pro 

jeden automobil. 

Objekty se budou nacházet v oblasti, kde probíhá zcela nová výstavba bytových a 

rodinných domů. 

V 1NP se nachází hlavní vstup, garáž, technická místnost, obývací pokoj 

s kuchyňským koutem a jídelním koutem, spíž, WC, úklidová místnost, šatna a chodba se 

schodištěm do dalšího podlaží. V technické místnosti je umístěno veškeré technické 

zařízení (plynový kondenzační kotel, ohřev teplé vody atd..) pro provoz objektu. 

V prvním nadzemním podlaží objektu se nachází dva dětské pokoje, ložnice rodičů a 

koupelna. Objekt je částečně podsklepen. 1S obsahuje dílnu a sklepní prostor. 

Na jihozápad byla umístěna ložnice rodičů a obývací pokoj s kuchyňským koutem a 

jídelním koutem. Na Severovýchod byly umístěny dětské pokoje a koupelna, spíž. Garáž je 

umístněna na sever.  
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1.c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Rodinný dům je navržen jako zděný z vápenopískových cihel, částečně podsklepený, 

s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Dům má tvar dvou obdélníků u 

sebe, jeho půdorysný rozměr je 8,76x12,99m.  

Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základová 

spára bude v hloubce min. 1000 mm pod úrovní upraveného terénu.  

Nadzemní část objektu bude vyzděna z tvárnic systému SENDWIX. Na vnější obvodové 

zdivo budou použity Vápenopískové tvárnice SENDWIX 8DF-D24 na CM ZM 921 

LEPIDLO SX 10Mpa. Příčky budou vyzděny ze SENDWIX 4DF-D na CM ZM 921 

LEPIDLO SX 10Mpa.  

Střecha je navržena sedlová se sklonem 31 °. Krov nad 1NP bude tvořit vaznicová 

soustava se dvěma vikýři. Hřeben bude ve výšce +7,150 (vztaženo k úrovni 1. NP). Krov 

nad garáží bude tvořit hambálková soustava.  Střešní krytina je navržena z plechové 

krytiny SATJAM Rapid. 

Součástí RD bude zpevněná plocha určená jako parkovací stání pro 1 auto a terasa, na 

kterou bude přístup z obývacího pokoje. 

Objekt je od sousedních pozemků oddělen dřevěným plotem. 

1.d)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Objekt je napojen na místní komunikaci příjezdovou cestou tvořenou betonovou 

zámkovou pojezdovou dlažbou.  

Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovodní řad, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci a na veřejný rozvod NN. Dále bude napojen na nízkotlaký plynovod. 

 

1.e)  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

Na pozemku je navržena garáž pro jedno osobní vozidlo, ke které je přístup z místní 

komunikace po zpevněné ploše z pojezdové betonové dlažby. 

Vodovod – stavba bude napojena na vodovod pomocí vodovodní přípojky z veřejné 

vodovodní sítě. Vodovodní přípojka bude ukončena ve vodovodní šachtě vodoměrnou 

soustavou. Z vodoměrné šachty je navrženo potrubí HDPE 100 SDR 11 vedoucí 

nejvhodnější trasou k místu vstupu do objektu novostavby RD. Potrubí bude v zemi 
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uloženo do pískového lože, nad nímž bude ve výšce cca 300 mm umístěna výstražná fólie. 

Před vstupem do objektu bude potrubí uloženo v ochranné trubce. 

Splašková kanalizace -  přípojka splaškové kanalizace (z kameninových trub) bude 

přivedena na pozemek stavebníka, kde bude zakončena hlavní vstupní šachtou 

z plastových skruží Ø 1000 mm. Od HVŠ do objektu bude položeno svodné potrubí 

(materiál PVC KG). Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm s obsypem výšky 

min. 300 mm. Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 

Dešťová kanalizace - přípojka dešťové kanalizace (z kameninových trub) bude 

přivedena na pozemek stavebníka, kde bude zakončena hlavní vstupní šachtou 

z plastových skruží Ø 1000 mm. Od HVŠ do objektu bude položeno svodné potrubí 

(materiál PVC KG). Potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm s obsypem výšky 

min. 300 mm. Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 

Elektřina – přípojka NN bude přivedena na pozemek stavebníka a ukončena 

v přípojkové skříni na hranici pozemku elektroměrovou rozvodnicí tak, aby byla přístupná 

z místní komunikace. Přípojková skříň bude obsahovat elektroměr a hlavní jistič.  

 

1.f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vodní hospodářství – splaškové a dešťové odpadní vody budou svedeny do veřejné 

odpadní kanalizace obce Rožnov pod Radhoštěm. 

Odpadové hospodářství – komunální odpad vzniklý užíváním objektu bude 

přechodně skladován v mobilním kontejneru, jehož odvoz bude řešen v rámci likvidace 

odpadu v obci. 

Ochrana přírody a krajiny  – novostavba se bude nacházet mezi zastavěnými 

parcelami a bude splňovat požadavky na výstavbu v této lokalitě tak, aby nenarušovala ráz 

krajiny. 

Ochrana proti hluku  – užívání objektu nebude ovlivňovat okolí nadměrným hlukem.  

 

1.g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není proto navržena jako bezbariérová. 

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

projektové dokumentace 
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Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum nebyl zpracován a bude řešen 

v rámci výstavby objektu při výkopových pracích. 

 
1.i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

K vytyčení a umístění stavby byla použita katastrální mapa z obecního úřadu Rožnov 

pod Radhoštěm, výpis z katastru nemovitostí, výškové zaměření pozemku dodané 

stavebníkem a údaje o poloze inženýrských sítí. Před zahájením výstavby objektu bude 

geodetickou kanceláří zpracován výkres pro vytyčení objektu rodinného domu na 

pozemku. 

 
1.j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba sestává ze souborů stavebních objektů: 

 Rodinný dům 

 Garáž 

 Terasa  

 Přípojky k inženýrským sítím 

 Sjezd z místní komunikace 

 Sadové úpravy 

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

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

minimalizace 

Stavba bude realizována tak, aby byly minimalizovány negativní účinky na okolí 

během výstavby a po jejím dokončení. Jedná se o ochranu proti hluku, otřesům a vibracím, 

nakládání s odpady a opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob. 

 
1.l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavební práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy stanovenými 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích a 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

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

hloubky. 
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2.2.2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící během výstavby a během 

následného užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části, 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

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

 
2.2.3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

Stavba je navržena tak, aby vyhověla platným předpisům a normám na požární 

bezpečnost stavby – zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení 

rozvoje trhlin a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavby, 

umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění zásahu jednotek požární ochrany. 

Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 

dokumentace – C.1.6 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

2.2.4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb. a 

vyhláškami č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a č. 

502/2006 Sb. O změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a normami, předpisy pro 

ochranu zdraví a životního prostředí. 

 

2.2.5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 Provedení stavby zajišťuje bezpečnost při užívání. 

 

2.2.6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

 Navržené konstrukce splňují požadavky na ochranu proti hluku podle ČSN 73 0532. 

 

 

2.2.7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
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Součástí projektové dokumentace je energetický štítek budovy a výpočty tepelné 

techniky budovy prokazující: 

 7.a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 

budov 

 7.b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 
2.2.8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není proto navržena jako bezbariérová. 

 
2.2.9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Ochrana stavby z hlediska radonového rizika: 

ochrana vnitřního prostředí stavby bude zajištěna použitím vhodného izolačního materiálu. 

Ochrana stavby proti spodní vodě: 

z dostupných informací dodaných stavebníkem je navržena izolace proti zemní vlhkosti. 

Ostatní vlivy a účinky na stavební konstrukce budou upřesněny po zhodnocení 

základových podmínek autorizovaným geologem v průběhu výkopových prací. 

 

2.2.10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba objektu splňuje podmínky územního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky 

na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 

380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

2.2.11.  INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 

 11.a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Objekt je napojen přípojkou na veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizaci sloužící 

k likvidaci odpadních vod. Průtok odpadních vod pro splaškovou kanalizaci činí 1,48 l/s, 

pro vsakování dešťové odpadní vody 3,12 l/s.  

11.b) zásobování vodou 

Objekt je napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovod. 
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Bilance potřeby vody:  

potřeba vody 4 osoby/den  4*150 l/den = 600 l/den 

max. denní potřeba vody  Qmax = 600*1,25 = 0,75 m3/den 

max. hodinová spotřeba vody Qh = 1/24*600*1,25*1,8 = 56,25 l/hod 

roční potřeba vody   Qr = 0,6 * 365 = 219 m3/rok 

 
 11.c) zásobování energiemi 

 Přípojka NN je přivedena na pozemek stavebníka a je zakončena v rozvodné skříni na 

hranici pozemku. 

 
 11.d) řešení dopravy 

 Vjezd na pozemek je z severozápadní strany. Jedná se o klasickou komunikaci 

místního významu. Z hlediska funkčního zatřízení se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací 

navržená příjezdová komunikace z betonové pojezdové dlažby.  

 

 11.e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu (jedná 

se především o plochy sloužící pro zařízení staveniště). Další úpravy okolí stavby se budou 

řídit výkresy sadových úprav. 

 
2.2.12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

STAVEB  

V navrhovaném objektu rodinného domu nejsou navržena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala a sestavila v květnu 2013 

Klára Schwarzová 
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2.3 technická zpráva 

2.3.1. ÚČEL OBJEKTU 

Objekt rodinného domu je určen pouze pro rodinné bydlení. 

 

2.3.2.  ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, 
DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 
VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, V ČETNĚ ŘEŠENÍ 
PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU S OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je řešeno jako částečné podsklepení. 

Garáž pro jeden automobil je řešena v prvním nadzemním podlaží. Hlavní vstup do objektu 

a vjezd do garáže jsou navrženy na  severovýchodní stranu domu. 

V prvním podzemním podlaží se nachází sklep a dílna. V 1NP je umístěno zádveří, 

šatna, garáž pro jeden automobil, úklidová místnost, WC, technická místnost, obývací 

pokoj s kuchyní a vstupem na terasu a spíž. Ve 2NP jsou umístěny dva dětské pokoje, 

ložnice rodičů a koupelna. 

Konstrukční systém rodinného domu je proveden ze zděného systému s nosnými 

obvodovými konstrukcemi a s vnitřními nosnými zdmi z vápenopískových tvárnic 

Sendwix, podsklepení je provedeno ze ztraceného bednění BTB. Stropní konstrukce je 

navržena ze prefamonolitického miako stropu, který je spojen s železobetonovým 

monolitickým věncem. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi 

uloženými na vaznicích z lepeného dřeva a na pozednici. V konstrukci střechy jsou 

navrženy dva pultové vikýře. Konstrukce podhledu je tvořena sádrokartonovými deskami 

RIGIPS, které jsou připevněny na konstrukci krovu za pomoci CD profilů a krokvových 

držáků RIGIPS. Střešní krytina je navržena z plechové krytiny SATJAM – RAPID. 

Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické s dřevěným obkladem. Zábradlí a 

madla jsou dřevěná. 

 
2.3.3.  KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ 
PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A 
OSLUNĚNÍ 
 

RODINNÝ DŮM: 

Počet podzemních podlaží: 1 
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Počet nadzemních podlaží: 2 

Zastavěná plocha: 127,095 m2 

Užitná plocha: 199,160 m2 

Obestavěný prostor: 768,820 m3 

Výška hřebene od U.T.: 8,309 m 

Sklon střechy: 31° 

Sklon střechy vikýřů: 5° 

Počet bytů: 1 

Počet garážových stání: 1 

Počet parkovacích stání: 1 

 

PARCELA: 

Plocha pozemku: 1409 m2 

Zastavěná plocha: 127,095 m2 

Procento zastavění: 9% 

 

2.3.3.1  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost, Práce HSV 

 

2.3.3.1.1 zemní práce 

 Podle podmínek určených v územním rozhodnutí se před zahájením zemních 

prací objekt vytyčí lavičkami. Viditelně se zaznačí výškový bod, od kterého se určují 

všechny příslušné výšky.  

 Vlastní zemní práce se začnou shrnutím skrývky ornice v tloušťce cca 20-30 cm, 

která bude uložena na jižní straně stavebního pozemku. Dále bude proveden výkop 

stavební jámy pro podsklepenou část rodinného domu. Společně s prováděním hloubení 

stavební jámy budou provedeny výkopy pro přípojky inženýrských sít. Tyto výkopy musí 

být vyspádovány směrem od objektu, aby nedocházelo k přivádění vody do zeminy pod 

objektem.  

 Po vyhloubení stavební jámy dojde k hloubení základových pasů podsklepené 

části. Následně se přistoupí k hloubení prostoru pro základové pasy pro část 

nepodsklepenou. Část vytěžené zeminy bude uložena na jižní straně stavebního pozemku 

pro následné zasypání a řešení upraveného terénu. 
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 Při probíhajících pracích bude potřeba vždy základovou spáru důkladně chránit 

proti mechanickému poškození a proti nepříznivými klimatickým vlivům. Vytěžená 

zemina, která bude použita pro zasypání bude hutněna po 250 mm vrstvách.  

2.3.3.1.2 základové poměry 

 Šířka a hloubka základových konstrukcí byly dimenzovány na únosnost 

základové spáry 200kPa a na nezamrznou hloubku 1,0 m. Pevnost zeminy a hloubku 

základové spáry před betonáží je nutno ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost 

označit ve stavebním deníku. 

 

2.3.3.1.3 základové konstrukce 

 PODSKLEPENÁ ČÁST: 

 Objekt je založen na pásech z prostého betonu šířky 600 mm dle statického 

návrhu, na nich bude ležet podkladní beton tloušťky 100 mm.  

 NEPODSKLEPENÁ ČÁST: 

 Objekt je založen na pásech z prostého betonu, které drží podkladní beton 

v tloušťce 100 mm.  

 Hloubka založení nesmí klesnout pod minimální nezamrznou hloubku. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Je nutná 

přejímka základové spáry autorizovaným geologem. 

 

2.3.3.1.4 Svislé konstrukce 

 PODSKLEPENÁ ČÁST: 

 Obvodové zdivo podsklepené části je vytvořeno z tvarovek ztraceného bednění 

PREFA BTB 40/25/24 P+D, které bude vyplněno betonem a ocelovou výztuží ve svislém i 

podélném směru dle návrhu statika.  

 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ A 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

 Pro zdění svislých konstrukcí je použit zdící systém KM BETA SENDWIX. 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo tloušťky 240 mm je vytvořeno z vápenopískových cihel 

KM BETA SENDWIX 8DF-D 24 na cementovou maltu ZM 921 LEPIDLO SX pevnosti 

10Mpa. Dělící příčky tloušťky 115 mm jsou vyzděny z vápenopískových cihel KM BETA 

SENDWIX 4DF-D na cementovou maltu ZM 921 LEPIDLO SX pevnosti 10Mpa. 

Instalační předstěny a šachty budou vytvořeny ze sádrokartonu KNAUF GKBI.  

 Zdění bude probíhat podle zásad pro provádění KM BETA SENDWIX. 
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2.3.3.1.5 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1. podzemním podlaží a nad 1NP jsou řešeny jako 

prefamonolitické z keramických tvarovek MIAKO a POT nosníků. Tloušťka stropních 

konstrukcí je 250 mm. Tyto stropní konstrukce jsou monoliticky propojeny s pozedními 

věnci. Překlady v obvodových nosných konstrukcích budou řešeny ze SENDWIX překladů 

8F a překlad v prostoru východu na terasu bude řešen jako železobetonový monolitický dle 

návrhu statika. Překlady v dělících svislých konstrukcích budou vytvořeny ze SENDWIX 

překladů 2F. Dále průvlak výšky 250 mm nad vstupem do objektu bude monolitický, 

vytvořen ze železobetonu dle návrhu statika. 

 Prostupy ve stropech je potřebné vynechat podle příslušné části projektové 

dokumentace. 

 

2.3.3.1.6 střecha 

 Nad 2NP 

 Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými krokvemi průřezu 120/180 mm 

v osové vzdálenosti 950 mm. Krokve budou kotveny pomocí ocelových prvků do středních 

vaznic a pozednic. Pozednice budou kotvené  pomocí závitových tyčí (min. průměru 12 

mm a chemické kotvy HILTY do pozedního věnce. Střední vaznice z lepeného dřeva o 

průřezu 180/300 mm budou uloženy na obvodových stěnách a střední nosné zdi. Horní i 

dolní kleštiny mají průřez 2x60/180 mm. Veškeré dřevěné prvky budou chráněny proti 

hmyzu a houbám ochranným nátěrem.  

 Na krokve budou přibity kontralatě 40/50 mm, na které budou přibity latě o 

stejném průřezu. 

 Střešní krytina je navržena z plechové krytiny SATJAM – RAPID. Barvu určí 

investor. Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okapová hrana, prostupy střechou a 

ukončení štítů) budou použity prvky střešního systému SATJAM.  

 Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 31° stupňů. 

 Nosná konstrukce pultových vikýřů bude tvořena dřevěnými sloupky 140/140 

mm, které budou kotveny do pozednice ocelovými prvky. Na sloupcích bude kotvena 

vaznice, do které se budou opírat dřevěné krokve o stejném průřezu jako zbytek střechy. 

Tyto krokve budou na opačné straně podporovány středovými vaznicemi. Sklon střešní 

roviny u vikýřů bude 5°. 

 

 Nad 1NP – (nad garáží) 
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 Nosná konstrukce této střechy je řešena jako hambálková a je tvořena dřevěnými 

krokvemi průřezu 120/180 mm v osové vzdálenosti 850 mm. Krokve budou kotveny 

pomocí ocelových prvků do pozednic. Pozednice budou kotvené  pomocí závitových tyčí 

(min. průměru 12 mm a chemické kotvy HILTY do pozedního věnce. Horní i dolní 

kleštiny mají průřez 2x60/180 mm. Veškeré dřevěné prvky budou chráněny proti hmyzu a 

houbám ochranným nátěrem. Konstrukce střechy je sedlová se sklonem 31° stupňů. 

 

 Nad 1. podzemním podlažím - (v místě terasy) 

 V části nad sklepem v 1PP je navržená pochozí terasa, která je řešena jako plochá 

střecha se sklonem 2% k okraji se střešním žlabem. Pro její skladbu byla vybrána sestava 

střešní terasy od firmy SCHLUTER. Nosnou konstrukci tvoří prefamonolitický MIAKO 

strop POROTHERM tloušťky 250 mm. 

 

2.3.3.1.7 Schodiště 

 Schodiště uvnitř objektu 

 Schodiště v objektu bude železobetonové monolitické s dřevěným obkladem a 

dřevěným zábradlím a madly do výšky 1000 mm. Počet výšek v podlaží: 18, výška stupně 

je 174,44 mm, šířka stupně 290 mm. Schodiště bude kotveno do věnce v obvodové zdi a 

do dvou železobetonových monolitických průvlaků o průřezu 350x250 mm, které budou 

uloženy na vnitřních nosných zdech. 

 

 Schodiště z terasy na U.T. 

 Schodiště z terasy bude provedeno jako železobetonové monolitické s dřevěným 

impregnovaným zábradlím a madly do výšky 1000 mm. Počet výšek v podlaží: 8, výška 

jednoho stupně je 173,52 mm, šířka stupně 290 mm. Schodiště bude kotveno do základu na 

styku s terasou bude uloženo kloubově pro případný pokles schodišťového základu, pro 

umožnění pootočení.  

 

2.3.3.1.8 Izolace proti vodě 

 Izolace proti vodě a radonu 

 Jako izolace po zemní vlhkosti je použit asfaltový hydroizolační pás 

z oxidovaného asfaltu DEKGLASS G 200 S40 s nosnou vložkou ze skelné tkaniny 

s jemným separačním posypem na horním povrchu od firmy DEKTRADE. V podsklepené 

části bude ve dvou vrstvách i na svislých nosných konstrukcích, v části nepodsklepené 



RODINNÝ DŮM VE SVAHU                                                                                                                     - 25 - 

pouze v jedné vrstvě. Asfaltový pás bude celoplošně nataven k podkladu, před natavením 

je třeba podklad opatřit penetračním nátěrem na asfaltové bázi DEKPRIMER.  

 Spoj mezi vodorovnou a svislou konstrukcí nepodsklepené části bude řešen jako 

spoj etapový, s přesahem jednoho pásu přes druhý min. 100 mm, a podsklepené části jako 

spoj zpětný. Asfaltové pásy budou na svislých nosných konstrukcích chráněny proti 

poškození zásypem zeminy, EPS tepelnou izolací PERIMETR a nopovou fólií 

LITHOPLAST s nopy orientovanými ke stěně. Nopová fólie bude ukončena cca 150 mm 

pod upraveným terénem tak, aby nedocházelo k zatékání vody z povrchu. 

 Hydroizolace bude ukončena min. 300 mm nad upraveným terénem. 

Hydroizolace budou provedeny dle montážních návodů firmy DEKTRADE. 

 

 Hydroizolace koupelny 

 Hydroizolace podlahy a soklu koupelny proti zatékání vody bude tvořena 

epoxidovou hydroizolační hmotou CERESIT CE 49 pod lepenou keramickou dlažbou. 

 

 Hydroizolace sedlových střech 

 Střešní konstrukci bude chránit pojistná hydroizolační fólie difúzně otevřená 

JUTADACH AP 150g/m2, její kotvení bude provedeno mezi konstrukcí krokví a 

kontralatí. Do všech sádrokartonových podhledů bude vložena parozábrana JUTAFOL N 

AL 170 s hliníkovou vložkou, kterou je nutno neprodyšně spojovat butylkaučukovou 

spojovací páskou a napojení na stavební konstrukce provést těsnící páskou. 

 

 Hydroizolace ploché střechy (terasy) 

 Hydroizolace bude provedena z oxidovaného asfaltu DEKGLASS G 200 S40 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny s jemným separačním posypem na horním povrchu od 

firmy DEKTRADE. Asfaltový pás bude celoplošně nataven k podkladu, před natavením je 

třeba podklad opatřit penetračním nátěrem na asfaltové bázi DEKPRIMER. Hydroizolace 

budou provedeny dle montážních návodů firmy DEKTRADE. 

 

2.3.3.1.9 Izolace tepelné 

 Izolace podlah 

 Konstrukce podlah vytápěných místností v přízemí budou zatepleny ve dvou 

vrstvách pomocí expandovaného polystyrenu ISOVER  EPS GREY 100 v tloušťce 

2x120mm pro zamezení výskytu tepelných mostů.  
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 Obvodové zdivo 

 Stěna pod úrovní terénu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS WEBER THERM STANDARD jako tepelná izolace v části pod úrovní terénu je 

použit extrudovaný polystyren ISOVER STYRODUR 3035 CS v tloušťce 120 mm do 

úrovně pod terénem cca 1 m. Na izolaci soklu v nepodsklepené části objektu bude použit 

expandovaný polystyren ISOVER PERIMETR v tloušťce 80 mm. Izolace soklu bude 

v min. výšce 300 mm nad upraveným terénem. Tepelná izolace bude kotvena dle podkladů 

firmy WEBER.  

 Ostatní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS WEBER THERM STANDARD jako tepelná izolace bude použit expandovaný 

polystyren ISOVER EPS 100F v tloušťce 140 mm. Polystyrenové desky budou celoplošně 

lepeny + kotveny plastovými talířovými hmoždinkami s roznášecím talířem o průměru 100 

mm. Kotvení bude prováděno podle podkladů firmy WEBER.  

  

 podkroví 

 v podkroví bude objekt zateplen mezikrokevní izolací - minerální vlnou ISOVER 

ORSIK tloušťky 180 mm a 160mm a 40 mm v oblasti kotvení SDK podhledů. Je potřeba 

dbát na preciznost provedení při provádění parotěsné vrstvy. 

 

 Podrobné výpisy skladeb viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

 

2.3.3.1.10 Izolace akustické 

 Kročejový útlum podlah v 2NP bude zajištěn vrstvou expandovaného polystyrenu 

ISOVER  EPS 150S v tloušťce 30 mm. Dále bude použit v 1NP, 2NP oddělení od zděných 

konstrukcích podlahovými pásky ISOVER N/PP v tloušťce 15 mm. 

 Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, 

aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Stejně tak musí být 

pružně uloženy předměty v koupelnách, především vana. 

 Podrobné výpisy skladeb podlah viz. Výpis skladeb konstrukcí. 

 

2.3.3.1.11 Zámečnické konstrukce 

 Viz. výpisy truhlářských, klempířských a zámečnických prvků. 

 

2.3.3.1.12 Klempířské konstrukce 
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 Viz. výpisy truhlářských, klempířských a zámečnických prvků. 

 

2.3.3.1.13 Výplně otvorů 

 Viz výpisy truhlářských, klempířských a zámečnických prvků. 

 Okna v obvodových stěnách jsou navržena jako dřevěná z profilů ALBO IV78 

TREND s izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla skla okna je Ug=1,10 W./m2K, 

součinitel prostupu tepla rámem je Uf=0,94 W./m2K. Dveře v obvodových stěnách jsou 

navrženy jako dřevěná ALBO DV68 ESTETIC s izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu 

tepla skla dveří je Ug=1,10 W./m2K, součinitel prostupu tepla rámu dveří je Uf=1,20 

W./m2K. vstupní dveře mají hliníkový práh s přerušením tepelných mostů. Vstupní dveře 

budou osazované do systémové zárubně.  

 Okna budou osazována na vnější hranu obvodového zdiva pomocí turbošroubů, 

připojovací spára bude řešena pomocí pěnové těsnící pásky ILLBRUCK TP 652.  

 Vnitřní dveře jsou navržené jako otvíravé do dřevěných obložkových zárubní 

ALBO, dveře ústící do místnosti 109 jsou navrženy jako posuvné s obloukovými 

zárubněmi ALBO. 

 Garážová vrata jsou sekční LOMAX bez prolisu, výška sekce 500mm, tloušťka 

40mm, s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušenými tepelnými mosty. Spodní a horní 

sekce je ukončená hliníkovým profilem a gumovým těsněním. 

 Parapety – na vnější straně jsou navrženy z pozinkovaného plechu. Vnitřní parapety 

oken jsou navrženy ze dřeva. 

 

2.3.3.1.14 Úpravy povrchů 

 Pojezdové plochy 

Podlaha garáže je tvořena betonovou mazaninou s výztužnou KARI sítí. 

  

 Nášlapné vrstvy podlah 

 V koupelně, WC, technické místnosti, spíži, zádveří a kuchyni bude jako 

podlahová krytina použita keramická dlažba. V místnostech s keramickou dlažbou, ale bez 

keramického obkladu bude proveden keramický soklík výšky 100 mm.  

 Ve zbývajících obytných místnostech je použita masivní dřevěná podlaha. Po 

obvodu bude ukončena dřevenými lištami. V místnosti 109 bude oddělena dřevěná podlaha 

od keramické dlažby přechodovou lištou. 

 Podlaha ve sklepní části je tvořena betonovou mazaninou s výztužnou KARI sítí. 
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 Vnitřní omítky 

 Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenné firmy WEBER s označením 

WEBER.CAL 174 v tloušťce 15 mm. Ve 2NP bude místo omítek proveden 

sádrokartonový obklad firmy RIGIPS, aby nedocházelo k nepříjemně viditelným 

přechodům mezi sádrokartonovým podhledem a omítkou. Sádrokarton bude opatřen 

povrchovým nátěrem. 

 

 Vnější omítky 

 Na zateplovaní systém ETICS WEBER THERM STANDARD s tepelnou izolací 

z EPS 100F bude provedena tenkovrstvá akrylátová omítka WEBER.PAS AKRYLÁT a 

v místech určených na pohledech a v půdorysech v projektové dokumentaci bude 

provedena v jiném odstínu. Na sokl bude provedena dekorativní omítka WEBER.PAS 

MARMOLIT. 

 Barevnost omítek musí být schválena stavebníkem na vzorkovnici konkrétního 

systému vybraného dodavatele – proveden vzorek na fasádě min 1,0 x 1,0 m. 

 

 Malby a nátěry 

 Vnitřní omítky budou opatřeny malířským nátěrem. Sádrokartonové konstrukce 

budou opatřené malířským nátěrem pro sádrokarton. 

 

2.3.3.1.15 Vytápění 

 Vytápění objektu je řešeno pomocí plynového kotle umístěného v technické 

místnosti. 

 

2.3.3.1.16 Venkovní úpravy 

 Po dokončení stavby budou plochy zeleně v záborech uvedeny do požadovaného 

stavu. 
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2.3.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVOR Ů 
 

 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky zákona 177/2006 Sb. Ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou 

splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2:2011 na požadovaný součinitel prostupu tepla 

Un.  

 Veškeré tepelně technické parametry jsou uvedeny v příloze C.3.1 Tepelně 

technické posouzení objektu. 

 

2.3.5.  ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA 
VÝSLEDKY INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU 
 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

 Průzkum nebyl proveden. Bylo provedeno pouze předběžné zjištění základové 

půdy dle geologických map. Podloží bylo klasifikováno jako písčito-hlinitý sediment, třída 

S4, únosnost Rdt = 200Kpa.  

 Průzkum bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena 

dodavatelem stavby v rámci výkopových prací. 

 

 Hydrogeologický průzkum 

 Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, bude řešen v rámci výstavby 

objektu. 

 

2.3.6.  VLIV A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A 
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 
  

 Stavba bude realizována tak, aby byly minimalizovány negativní účinky na okolí 

během výstavby a po jejím dokončení. Jedná se o ochranu proti hluku, otřesům a vibracím, 

nakládání s odpady a opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob. 

 Dešťová voda bude odváděna do dešťové kanalizace. Nakládání s domovním 

odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce Rožnova pod Radhoštěm. 
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Stavební práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy stanovenými 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích a 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

 

2.3.7.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce Rožnova pod Radhoštěm. 

Vjezd na pozemek je ze severovýchodní strany z klasické komunikace místního významu 

komunikace. Jedná se o obslužnou komunikaci. Na pozemku stavebníka je mezi garáží a 

místní obslužnou komunikací navržena příjezdová cesta z betonové zámkové pojezdové 

dlažby. 

 
2.3.8.  OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ 
 
 Ochrana stavby z hlediska radonového rizika 

 V místě stavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Staveniště se 

nachází na nízkém stupni radonového výskytu. 

 
 Ochrana stavby ze spodní vody 

 Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu proti 

zemní vlhkosti. Ostatní vlivy a účinky (např. agresivní prostředí pro betonové konstrukce) 

budou zjištěny po zhodnocení základových podmínek autorizovaným geologem při 

realizaci výkopových pracích. 

 

 Seismicita 

 Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seismicitou. 

 

 Poddolování 

 Stavba se nenachází v oblasti poddolovaných území. 

 

 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nachází v CHKO Beskydy, v dané lokalitě nejsou žádná bezpečnostní pásma. 
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2.3.9.  DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  

 Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území. Odstupy rodinného domu u fasád s otvory do obytných 

místností jsou min. 6 m. Sousedící parcely nejsou dotčeny požárně nebezpečným 

prostorem. Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích stavby. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala a sestavila v květnu 2013 

Klára Schwarzová 
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3.  ZÁVĚR 
 

Zadání bakalářská práce se mělo zabývat projektovou dokumentací stavební části 

k provedení novostavby rodinného domu o dvou nadzemních podlažích, s částečným 

podsklepením. Stavba měla být situována v intravilánu obce. Cíl práce bylo vyřešení 

dispozice, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové 

dokumentace včetně textové části a příloh. Kritické body zadání byly splněny. 
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4. PŘÍLOHY BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 

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 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové metody 

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

Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

www.heluz.cz 

www.knauf.cz 

www.rako.cz 

www.pechar.cz 

www.lomax.cz 

www.albo.cz 

www.tzb-info.cz 

www.denbraven.cz 

www.isover.com 

www.weber-terranova.cz 

www.tremco-illbruck.cz 

www.sendwix.cz 

www.satjam.cz 

www.rigips.cz 

www.dektrade.cz 

www.schiedel.cz 

www.schlueter.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
ČSN Česká státní norma 

NP Nadzemní podlaží 

S Suterén 

PD Projektová dokumentace 

NN Nízké napětí 

HI Hydroizolace 

TI Tepelná izolace 

RD Rodinný dům 

TZV Takzvaný 

TZB Technické zařízení budov 

VIZ odkaz na jinou stránku, apod. 

APOD. a podobně 
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SEZNAM PŘÍLOH 
B  PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

B.1 STUDIE 

B.2 KATASTRÁLNÍ MAPA A FOTOGRAFIE POZEMKU 

B.3 TECHNICKÉ LISTY 

C.1 TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 

 C.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

C.1.2 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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C.1.4 VÝPIS SKLADEB 

C.1.5 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH, PLASTOVÝCH A 

ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

C.1.6 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

C.2 VÝKRESOVÁ ČÁST DOKUMENTACE 
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C.2.18 DETAIL Č.4,5 M 1:5 

C.2.19 DETAIL Č.6 M 1:5 
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C.3 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

C.3.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ BUDOVY 

C.3.2 PŘIBLIŽNÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ 

C.3.3 VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
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development of its project documentation. The building stands on a plot 
number 2375/48 in the administrative area of Rožnov pod Radhoštěm in the 



street Dubkova. It is a building with two floors and a basement. House is 
suitably designed for a young family with two children with the range of 
two children&apos;s rooms, bedrooms for parents, living room connected 
with kitchen and exit to the terrace. Furthermore, we can find a bathroom, 
toilet, HVAC and utility room, cloakroom, pantry and garage for one car. 
The cellars are accessible only from the outside and will be used for storage 
of garden tools. The house is based on concrete strip footings. Vertical 
structures are formed with calcium silicate blocks SENDWIX. The gable 
roof has a slope of 31 °. 

Klí čová slova Rodinný dům, projektová dokumentace, první nadzemní podlaží, podkroví , 
ve svahu. 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

House, project documentation, the first floor, attic, on a slope. 

 


