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ABSTRAKT  
Bakalářská práce je zaměřena na projekt samostatně stojícího, dvoupodlažního rodinného 

domu s kompletním podsklepením. Projektová dokumentace je na úrovni pro provedení 

stavby. Objekt se nachází v okresu Frýdek-Místek, v katastrálním území Myslík. Součástí 

rodinného domu jsou dvě garáže, umístěné v prvním nadzemním podlaží. Dům je zděný a 

střecha plochá.  

 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Rodinný dům, dvě nadzemní podlaží, suterén, svažitý terén, plochá střecha, terasa 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor paper is focused on project detached two-storey family house, with full 
basement. Project documentation is at the level for implementation construction. The bulding 
is located in the district Frýdek-Místek, in the cadastral Myslík. Two garages are part of 
family house, located on the first floor. The house is brick and it has a flat roof. 
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1  ÚVOD 
 

Bakalářská práce řeší podsklepený rodinný dům o dvou nadzemních podlažích.  Plochá duo 
střecha má vnitřní systém odvodnění. Rodinný dům bude napojen na kanalizaci splaškovou, 
kanalizaci dešťovou, veřejný vodovod, sdělovací vedení, plynovodní vedení nízkotlaké (do 5 
kPa) a silové vedení nízkotlaké (do 1kV). Obvodové zdivo tl. 425 mm je z broušených cihel 
Porotherm 42,5 T Profi, vyplněných hydrofobizovanou minerální vatou (U = 0,17 W/m²K).  
Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm je z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D, vnitřní nenosné zdivo 
tl. 175 mm z tvarovek Porotherm 17,5 Profi. Suterénní zdivo tvoří bednící dílce Livetherm. 
Bednící dílce o tl. 400 mm pro obvodové zdivo a dílce tl .300 mm  pro zdivo vnitřní. Stropní 
konstrukce tl. 250 mm jsou z nosníků Porotherm a vložek Porotherm Miako. Základové pásy 
(š/v) 700/800 mm a 600/500 mm jsou z betonu C20/25. Konstrukční výška činí 3000 mm jak 
v suterénu, tak v obou nadzemních podlažích. Výška objektu od 1NP dosahuje 7,545 m. 
Zastavěná plocha činí 228,00 m². Celková obytná plocha je 278,90 m².  Stavební parcela se 
nachází v obci Myslík (314,000 m n.m.). Celková plocha parcely činí 2532 m². Objekt je 
zasazen ve svažitém terénu tak, aby byl možný vstup ze zahrady do suterénu. Garáže se 
nacházejí v 1NP. Hlavní vchod je orientován na východ, terasa se vstupem z obývacího 
pokoje na jih. 
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2  PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

RODINNÝ DŮM – MYSLÍK 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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a) Identifika ční údaje investora, projektanta a základní údaje 
charakterizující stavbu 
 
a.1) Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: RODINNÝ DŮM - KOCIÁNOVÁ   
   
Místo stavby: katastrální území: Myslík 
 parc. č. 342/3 
Katastrální území: Myslík 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení 
 
a.2) Identifikační údaje stavebníka 
 
Jméno firmy:  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Adresa:  Veveří 331/95, 602 00 Brno 
IČ:  --- -- --- 
DIČ:  CZ --- -- --- 
 
a.3) Identifikační údaje projektanta 
 
Jméno, příjmení  Nikol Kociánová 
ČKAIT  ------- 
Kontaktní adresa  Myslík 52, Palkovice 739 41 
 

b) Údaje o pozemku a majetkoprávních vztazích 

 
b.1) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

 

Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela č. 342/3 je v majetku 
investora, nachází se v obci Palkovice. V katastrálním území okresu Myslík je parcela vedena 
jako trvalý travní porost. Nyní dochází k přepracování územního plánu obce a ke změně 
užívání parcely na stavební.  

 

b.2) Údaje o stavebním pozemku 

 

Stavební pozemek parc.č. 342/3 se nachází v k.ú. Myslík, je určen pro výstavbu rodinného 
domu. Na pozemek je vstup včetně příjezdu z východní komunikace, na ostatních světových 
stranách se nacházejí sousední parcely. Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního 
fondu a nenachází se v památkově chráněné zóně. 
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Informace o stavebním pozemku: 

Číslo parcely: 342/3 

Výměra: 2532 m2 

Katastrální území: Myslík 

Číslo LV: 88 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: KMD 

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: trvalý travní porost 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

Omezení vlastnického práva: Nejsou evidována žádná omezení 

 

b.3) Majetkoprávní vztahy 

  

Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí 

 

b.3.1) Rodinný dům bude vybudován na pozemcích 

 

obec 
katastrální 

území 
parcelní 

číslo 
Majitel Druh 

pozemku Pozn. 

Výměra 

m
2
 

Palkovice Myslík 342/3 
Magda Kociánová, Myslík 

52, Palkovice 739 41 

trv. travní 

porost 

Novostavba 

objektu RD 
2532 

 

b.3.2) Pozemky dotčené stavbou rodinného domu: 

 

obec 
katastrální 

území 
parcelní 

číslo 
Majitel Druh 

pozemku Pozn. 

Výměra 

m
2
 

Palkovice Myslík 342/1 
Ivo Mičulka, Myslík 50, 

Palkovice 739 41 

trv. travní 

porost 

Sousední 

parcela 
32142 

Palkovice Myslík 342/2 
Václav Vilček, č.p. 368, 

Dobrá 739 51 

trv. travní 

porost 

Sousední 

parcela 
1000 

Palkovice Myslík 342/4 
Magda Kociánová, Myslík 

52, Palkovice 739 41 

trv. travní 

porost 

Sousední 

parcela 
16 

Palkovice Myslík 402/2 

Magdalena Lukešová, 

Myslík 128, Palkovice 739 

41 

trv. travní 

porost 

Sousední 

parcela 
5839 

Palkovice Myslík 405/2 
Ing. Pavel Sztefek, č.p. 717, 

Bystřice 739 95 

ost. 

kominkace 

Sousední 

parcela 
1325 
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b.4) Vlastnické právo k pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu 

 

Vlastnické právo k předmětným pozemkům, parc. č. 342/3, v k.ú. Myslík, určených pro 
výstavbu rodinného domu, má Magda Kociánová, Myslík 52, Palkovice 739 41, které je 
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Frýdek Místek. 

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
c.1) Údaje o provedených průzkumech 

 
Na pozemku, určeném pro výstavbu rodinného domu, nebyly zatím provedeny žádné 
geologické a hydrogeologické průzkumy. 
 
c.2) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
 
 Pozemek se nachází v katastrálním území Myslík. Jedná se o svažitý pozemek, který 
je napojen na dopravní infrastrukturu obce. 
 
Dopravní napojení: 
 Vjezd na pozemek je z východní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci 
místního významu a z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. 
Na pozemku stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová 
komunikace z betonové pojezdové dlažby. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 
 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta 
bude osazena dva metry od oplocení a v ní bude vodoměrná sestava pro odečet odběrů vody. 
Z té bude plastovým potrubím vedena voda do objektu rodinného domu. 
 
 Splašková kanalizace – přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek 
investora, kde bude zakončena domovní revizní šachtou. Potrubí bude od této šachty uloženo 
do pískového lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné 
trvalé kce. ani vyšší porosty. 
 
 Plynovod – Plynovodní přípojka je z hlavního řadu napojena do HUP na hranici 
pozemku. Jedná se o nízkotlaké plynovodní potrubí ( NTL). Z HUPu bude plynovod veden 
v zemi k objektu. 
 
 Dešťová kanalizace – Voda ze střechy je svedena do objektu, odkud je vedena do 
revizní šachty, umístěné dva metry od oplocení pozemku. Následně je napojena do 
kanalizačního řadu pro dešťovou vodu.  
 
 Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné 
komunikace. Ve stejném místě bude osazen i elektroměr. Zároveň zde bude umístěn hlavní 
jistič. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Vyjádření souhlasu ze studií rodinného domu na stavebním odboru příslušného stavebního 
úřadu si zajistil stavebník. Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů si zařizuje 
stavebník. V průběhu projektových prací nebyly zajišťovány žádné vyjádření dotčených 
orgánů. 
 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky na bydlení a je 
v souladu se schváleným a platným územním plánem. 
Během výstavby bude dohlíženo stavebním dozorem na jakost stavebních prací. 
Stavební dozor zajistí vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu jakosti stavebních 
prací. 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle Informace o 
dodržení obecných požadavků na výstavbu podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona 
 
Navrhovaná stavba splňuje požadavky platného územního plánu. Předložená dokumentace 
pro stavební povolení vychází ze studie, zhotovené Nikol Kociánovou. 
 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

 
Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného domu, 
je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, 
dešťovou kanalizaci, elektro NN a plyn NTL. Přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny a 
zakončeny na pozemku investora. Dále je pozemek napojen na dopravní infrastrukturu obce. 
Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu prací 
 
Předpokládané zahájení stavby:   06/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 12/2014 
 
Primárně budou provedeny zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba a hrubá vrchní stavba. Nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
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i) Statistické údaje stavby 

 
i.1) Orientační investiční náklady stavby 

 
Předpokládané náklady na realizaci kompletní stavby: 

 

Cena vychází z ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku. 

Cena za 1 m3 obestavěného prostoru……………………………………3000,- Kč/m3 

Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3000 x 1937,2 m3……5 811 600,- Kč 

 

i.2) Kapacitní údaje navrhované stavby 

 
Rodinný dům 
Zastavěná plocha:  228,00 m2 
Užitná plocha: 278,90 m2 
Obestavěný prostor:  1 937,19 m3 
Výška od U.T.:  7,545 m 
Počet bytů:  1 
Počet garážových stání: 2 
Počet parkovacích stání: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brno, květen 2013      NIKOL KOCIÁNOVÁ 
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3  ZÁVĚR 
 

Předmětem řešení projektové dokumentace je výstavba rodinného domu. Jedná se o 
dvoupodlažní podsklepený objekt. Účelem stavby je vybudovat rodinný dům pro 5-8 osob, v 
poklidné části obce Myslík. Z pozemku, na kterém bude stavba realizována, je výhled na 
Lysou horu a další vrcholy Beskyd. Veškerá občanská vybavenost (škola, školka, nákupní 
zóna, lékař) se nachází v sousední vesnici Palkovice, kam pravidelně jezdí autobus a cesta 
trvá zhruba 10 minut. Do centra okresního města Frýdek-Místek se lze dostat automobilem do 
patnácti minut. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
Zkratky 
RD Rodinný dům 

ČSN    Česká Státní Norma 

ČÚZK    Český úřad zeměměřičský a katastrální 

TI    Tepelná izolace 

HI    Hydroizolace 

PT    Původní terén  

UT    Upravený terén 

Kce    Konstrukce 

EPS    Expandovaný polystyrén 

XPS    Extrudovaný polystyrén 

1S    Suterén 

1NP    První nadzemní podlaží 

2NP    Druhé nadzemní podlaží 

K.Ú.    Katastrální úřad 

 

Symboly 
 

Symbol Jednotka Popis 

A m2 plocha 

B m šířka 

CI - klasifikační součinitel 

d m tloušťka 

DN mm průměr 

P KN síla 

G KN/m2 zatížení 

h m výška 

l m délka 

R m2.K.W-1 tepelný odpor 

S  m2 plocha 

U W.m-2.K-1 souč. tepelného prostupu 

ρ Kg/m3 objemová hmotnost 

λ W.m-1.K-1 souč. tepelné vodivosti 
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