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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího 

rodinného domu ve městě Vsetíně. Stavební pozemek se nachází v lokalitě Stará Cesta, 

která je uzemním plánem města určena k výstavbě objektů pro individuální bydlení. 

Objekt leží na parcele číslo 5379/2. Objekt je navržen jako nepodsklepený, se dvěma 

obytnými nadzemními podlažími. Půdorysné rozměry 1NP i 2NP budou 12,81 x 8,32 m 

+ terasa v 1NP. Celková výška objektu ve hřebeni bude 8,51 m. Střecha je sedlová se 

sklonem 40°. Objekt bude založen na základech ze ztraceného bednění. Svislé nosné 

konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm 24 P + D. Vodorovné konstrukce budou 

tvořeny skládanými stropy Porotherm. Střešní konstrukce bude tvořena dřevěným 

krovem. Fasáda bude obložena keramickými pásky Terca Klinker. Střešní plášť bude 

z předzvětralého titanzinku. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, terasa, galerie, sedlová střecha, ztracené bednění, dřevěný krov, systém 

Porotherm, titanzinkový plech, obklad Terca Klinker. 

Abstract 

The theme of the bachelor thesis is design documentation detached house in Vsetin. The 

building site is located in the Stara cesta, which is the city plan for the construction of 

buildings for individual housing. The building is located on plot number 5379/2. The 

building is designed as two floors and no cellarage. The floor plan dimensions will be 

12,81 x 8,32 metres + terrace in the 1st floor. Overall height of the building will be 8,51 

meters at the ridge. The building has gabled roof with a slope of 40 degrees. The 

basement is formed by the permanent formwork. The vertical framework beams are 

built of Porotherm 24 P + D. The horizontal framework beams are built of Porotherm 

and make the ceiling. Roof structure will consist of a wooden frame. The facade will be 

lined with ceramic tapes Terca Klinker. Roof deck will be Pre-patinated Titanzinc sheet. 

Keywords 

Family house, terrace, gallery, gabble roof, permanent formwork, timber roof truss, 

Porotherm system, Titanzinc sheet, ceramic slip tiling Terca Klinker 
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1. Úvod 

Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace na novostavbu 

rodinného domu ve stupni pro provedení stavby dle platných norem a předpisů. 

Pro práci jsem zvolil pozemek ve městě Vsetín v lokalitě Stará Cesta. Oblast jsem 

si vybral, protože je velice atraktivní svou polohou vůči jádrovému městu a také je 

zajímavá polohou v mírném kopci, který je orientován na jih. 

Záměrem projektovaného rodinného domu bylo vytvořit novostavbu, která 

využívá nejnovějších materiálů, ale svým tvarem je inspirována tradiční místní 

architekturou. Při návrhu byl kladen velký důraz na využití potenciálu parcely 

z hlediska její orientace ke světovým stranám, a také na propojení prostorů uvnitř a vně 

domu, aby se potlačila hranice mezi interiérem a exteriérem. 

Dům je projektován pro čtyřčlennou rodinu, tak aby splnil všechny standardy a 

aspekty, které jsou v současnosti požadovány pro individuální bydlení. 

Objekt bude založen na základech ze ztraceného bednění. Svislé nosné konstrukce 

budou vyzděny z tvárnic Porotherm. Vodorovné konstrukce budou tvořeny skládanými 

stropy Porotherm a střešní konstrukce bude tvořena dřevěným krovem. 

Bakalářská práce je rozčleněna na textovou a výkresovou část. V textové časti lze 

najít průvodní zprávu, souhrnou technickou zprávu a část týkající se architektonicko-

stavebního řešení. Výkresová část je dále dělena do složek, které obsahují jednotlivé 

části projektu od přípravných studijních prací, přes situační, architektonické, stavebně-

technické řešení, po řešení požární bezpečnosti a stavební fyziku. 
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2. Textová část 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 

Novostavba rodinného domu ve Vsetíně 

b) Místo stavby 

Adresa:    město Vsetín, Stará Cesta 

Katastrální území:  Vsetín 

Parcelní číslo:   5379/2 

c) Předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Stavebník 

Jméno a příjmení:  MDDr. Iva Blahová 

Místo trvalého pobytu:  Huslenky 509, Huslenky 756 03 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Zpracovatel 

Jméno a příjmení:  Jakub Mikač 

Místo trvalého pobytu:  Okružní 459, Vsetín 755 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa.  

Výškopisné měření bylo provedeno na základě z digitálních map a dle těchto 

poznatků proběhlo osazení objektu na pozemek.  

Byla provedena analýza možnosti realizace objektu, a to s ohledem na stávající 

uzemní plán města Vsetína. Požadavky stavebníka 

Požadavky stavebníka. 

Příslušné normy a vyhlášky. 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Novostavba rodinného domu bude umístěna v katastrálním území města Vsetína 

na pozemku s parcelním číslem 5379/2. Na parcele se v současné době nenacházejí 

žádné objekty. 

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

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

Stavba se nenachází v žádném z území vyžadujícím ochranu. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešený pozemek je mírně svažitý, nachází se na něm dostatečně velké zatravněné 

plochy, které umožňují vsakování srážkové vody. Srážková voda ze střechy bude 

odváděna do dešťové kanalizace se zaústěním do retenční nádrže. Přepad z nádrže bude 

veden do vsakovacích bloků. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územním plánem města Vsetín. Stavební objekt je umístěn 

v ploše určené pro výstavbu individuálního bydlení. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky všech dotčených 

orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nebylo čerpáno ze žádných investic. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
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Parcelní číslo:   5379/2 

Obec:    Vsetín 

Katastrální úřad:  Vsetín 

Výměra:    1349 m
2
 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   Trvalý travní porost 

 

Parcelní číslo:   5379/5 

Obec:    Vsetín 

Katastrální úřad:  Vsetín 

Výměra:    1558 m
2
 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití:   Ostatní komunikace 

Druh pozemku:   Ostatní plocha 

 

Parcelní číslo:   5496 

Obec:    Vsetín 

Katastrální úřad:  Vsetín 

Výměra:    225m
2
 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití:   Koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Druh pozemku:   Vodní plocha 

 

Parcelní číslo:   5497 

Obec:    Vsetín 

Katastrální úřad:  Vsetín 

Výměra:    277 m
2
 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití:   Koryto vodního toku přirozené nebo upravené 

Druh pozemku:   Vodní plocha 

 

 



 

5 

 

Parcelní číslo:   5504 

Obec:    Vsetín 

Katastrální úřad:  Vsetín 

Výměra:    86 m
2
 

Typ parcely:   Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:   Zahrada 

A.4 Údaje o stavbě 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu se dvěma nadzemními 

podlažími. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt je určen pro individuální bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není památkově chráněna podle jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jsou splněny všechny technické požadavky, které jsou požadovány dle platných 

norem. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované 

stavby. Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové užívání. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky veškerých 

dotčených orgánů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Navrhované plochy jsou pro objekt SO 01 

Zastavěná plocha:    106,58 m
2
 

Obestavěný prostor:    749,13 m
3
 

Užitná plocha:     126,93 m
2
 

Počet bytových jednotek:   1 

Počet nadzemních podlaží:   2 

Počet podzemních podlaží:   0 

Počet uživatelů:     4 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Bilance spotřeby vody 

Roční spotřeba vody: 

Qr = 4 osoby x 40 m
3
/rok = 160 m

3
/rok 

Denní specifická spotřeba vody: 

Qd = 0,44 m
3
/den = 0,005 l/s 

Maximální hodinová spotřeba vody 

Qmax = Qd x Kd x Kh = 1/24 x 440 x  1,4  x  1,8 = 46,2 l/h 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. Voda bude 

využívána převážně na zavlažování zeleně na pozemku, jinak bude použita ke vnitřnímu 

splachování. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace. 

Třída energetické náročnosti budovy: B - úsporná (viz energetický štítek budovy) 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby    červenec 2016 

Předpokládané dokončení stavby   srpen 2017 
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k) Orientační náklady stavby 

Cena byla stanovena dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2016. 

JKSO 803.6, 

konstrukčně materiálová charakteristika 1 na 3 850 000 Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

SO 01 – Rodinný dům 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Oplocení 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace + vnitřní kanalizace 

SO 05 – Dešťová kanalizace + retenční nádrž 

SO 06 – Přípojka vody + vnitřní vodovod 

SO 07 – Venkovní odběrné elektrické zařízení 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela č. 5379/2 se nachází v katastrálním území města Vsetín 

v lokalitě Stará cesta. Jedná se o mírně svažitý terén s nadmořskou výškou pohybující se 

okolo 373 m n. m. Výhodou pozemku je jeho orientace na jižní stranu svahu, takže je 

velmi dobře osluněn. Pozemek je v katastru veden jako trvalý travní porost. 

V lokalitě se podle platného územního plánu počítá s výstavbou individuálního 

bydlení. Pozemek je funkčně napojený na komunikaci. Vytyčení pozemku a stavby 

bude provedeno geodetem na základě koordinační situace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na parcele posuzované parcele bylo provedeno výškové zaměření terénu a měření 

radonu. Zástavba v okolí vykazuje jednoduché základové podmínky. Ostatní průzkumy 

a rozbory nebyly v posuzované lokalitě zapotřebí. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na parcele nebyla zjištěna žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavební parcela se nenachází v blízkosti velkých toků, a tudíž nespadá do 

záplavového území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Při stavbě rodinného domu budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. 

Staveniště bude oploceno, práce nebudou probíhat v nočních hodinách. Hluk při 

provádění stavby bude omezen na nutné minimum. Při stavbě nevznikne žádné omezení 

okolních komunikací a veškeré zařízení stavby bude na pozemku investora. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné speciální požadavky nejsou stanoveny na pozemku stanoveny. Na stavební 

parcele se nachází pouze nízké křoviny a několik starých stromů nedůležitého 

charakteru. Tento porost bude odstraněn. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Stavební parcela je 

vedena jako trvalý travní porost. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Dopravní infrastruktura 

Příjezd k objektu je řešen z místní asfaltové komunikace na severní straně 

pozemku. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace. 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. 

Bude vybudována vodovodní přípojka s vodoměrem umístěným na pozemku 

investora ve vodoměrné šachtě napojená na stávající vodovodní řád. 

Dům bude napojen na přípojku silového vedení nízkého napětí pomocí zemního 

kabelu. Elektroměrná skříň bude umístěna na hranici pozemku v nice plotu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před zahájením stavby bude provedeno osazení provizorního připojení na 

elektrickou síť z důvodu potřeby elektrické energie. Bude provedeno odbočení z 

vodovodní přípojky pro potřebu vody při stavbě. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
Stavba je určena k individuálnímu bydlení. Jedná se jednogenerační rodinný dům 

s jednou bytovou jednotkou o dispoziční řešení 4+kk. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pro daný pozemek není vydán regulační plán. Urbanistické a architektonické 

řešení respektuje výškou okolní zástavbu a tvarem navazuje na stavby typické v této 

lokalitě. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Návrh domu je postaven na respektování tradičního prostorového řešení 

rodinných domů v této lokalitě, a však s použitím novodobého materiálového řešení. 

Stavba má obdélníkový půdorys s dispozičním řešením, které se snaží maximálně 

využívat potenciál jižního svahu. Většina denních pobytových místností je situována na 

jižní stranu domu, ložnice jsou orientovány na východ a severní strana je využita 

převážně pro technické zázemí a komunikační prostory. Objekt je navržen jako 

dvojpodlažní. 

Na jižní straně je umístěna terasa, která je přístupná z domu velkými posuvnými 

okny. Takto je dosáhnuto maximálního propojení interiéru a exteriéru na což byl kladen 

velký důraz. Všechny okenní otvory budou vybaveny kvalitními stínícími prvky 

integrovanými do fasády domu, aby nedocházelo k přehřívání domu v letních měsících, 

případně lze těmito prvky zajistit potřebnou míru soukromí.  

Dům bude vyzděn z cihel Porotherm o tloušťce 240 mm. Fasáda domu bude 

opatřena kontaktním zateplovacím systémem. Jako povrchová úprava fasády je zvolen 

obklad z cihelných pásků. Střecha objektu je sedlová se sklonem 40°, pomocí tohoto 

sklonu je zajištěno pohodlné využití druhého podlaží, které poskytne nestísněný a 

velkorysý prostor. Jako opláštění střechy je zvolen titanzinkový plech. Výška stavby 

bude v hřebeni 8,51 m. Střešní konstrukce bude nesena pomocí smrkových krokví 

v pohledové úpravě a plošným záklopem ze smrkových latí, taktéž v pohledové kvalitě. 

V střeše budou umístěna tři střešní okna Velux, která zajistí dostatečné prosvětlení 

v místnostech. 

Vstup do domu je orientován na sever. Vstup na pozemek je řešen jedním 

vjezdem s automatickou bránou a posuvnou brankou. Možnost parkování se nachází za 

hlavní branou na pozemku, z něhož vede sjezd k hospodářskému objektu s přístřeškem. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navržený rodinný dům je dvoupodlažní nepodsklepený se dvěma podlažími. 

V domě se nachází jedna bytová jednotka 4+kk.Vstup do domu je orientován na sever. 

V 1NP se nachází vstup do zádveří, z kterého se dostáváme do chodby nebo 

technické místnosti. Z chodby se postupně dostáváme do WC, koupelny. Na konec 

chodby navazuje po levé straně ložnice, napravo obývací pokoj s kuchyní a východem 
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na terasu. Z chodby se lze také dostat do schodišťového prostoru vedoucího do 2NP. 

Ve 2NP se z chodby dostaneme do dvou dětských pokojů umístěných vlevo, nebo 

do koupelny s WC. Pravá část chodby ústí na galerii, která je otevřená do denních 

pobytových místností domu, tady obývacího pokoj s kuchyní. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba nemusí zabezpečovat bezbariérové užívání. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Pro objekt rodinného domu nevyplývají žádné speciální požadavky, pouze ty, 

které jsou nutné k provozu. Za bezpečnost při užívání odpovídá stavebník. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

Objekt je navržen jako nepodsklepený, se dvěma obytnými podlažími. Půdorysný 

rozměr 1NP i 2NP bude 12,81 x 8,32 m + terasa s rozměry 12,81 x 2,0 v 1NP. Světlá 

výška 1NP bude 2,78 m a celková výška objektu ve hřebeni bude 8,51 m. 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

Rodinný dům 

Použitý konstrukční systém v objektu bude stěnový se skládaným stropem 

z nosníků a vložek zmonolitněný pomocí betonové desky. 

Založení stavby bude na základových betonových pasech ve dvou výškových 

úrovních. První stupeň je z prostého betonu C20/25. Druhý stupeň je řešen pomocí 

ztraceného bednění Best 30 a betonářské výztuže B500B s výplní z prostého betonu 

C20/25. Na základových pasech bude železobetonová základová deska o tloušťce 100 

mm, použitý beton bude C20/25 a výztuž z KARI sítí. 

Obvodové a nosné ztužující zdivo domu je navrženo z broušených cihel 

Porotherm tl. 240 mm zděné na maltu Porotherm TM tl. 12 mm. Venkovní svislé stěny 

budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, bude použit fasádní polystyren 

EPS F Isover Greywall tl. 120 mm. Fasáda bude opláštěna cihel pásky Terca Klinker tl. 

25 mm. 

Stropy nad 1NP jsou navrženy jako skládané z nosníků Pot a keramických vložek 

Miako s nadbetonávkou o tloušťce 60 mm. Stropní konstrukce je připojena ke zdivu 

ztužujícími železobetonovými věnci o tloušťce 240 mm, použitý beton C25/30 a ocel 
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B500B. 

Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové (beton C25/30, ocel 

B500B), tloušťka schodišťové desky je 140 mm. Schodiště je dvouramenné 

s železobetonovou mezipodestou o tloušťce 135 mm. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem, jehož části budou 

viditelné, proto musí být proveden v pohledové kvalitě. Krokve (100/160 mm) budou 

uloženy na pozednicích (160/160). Pozednice budou zakotveny pomocí ocelových 

závitových tyčí do obvodového železobetonového věnce (beton C25/30, ocel B500B). 

Střecha nad 2NP je navržena jako sedlová se sklonem 40°. Opláštění střechy je 

z předzvětralého titanzinku. Střecha bude opatřena nadkrokevní izolací z pir desek 

Topdek 022 o tloušťce 160 mm. 

Veškeré výplně otvorů budou dřevohliníkové s termoizolačním trojsklem o 

stavební hloubce 92 mm. 

Zpevněné plochy 

Na zpevněné plochy okolo domu bude použita dlažba Presbeton Vektorit. 

Oplocení 

Výška oplocení bude 1,6m. Na severní hranici pozemku je navržen dřevěný plot 

na betonovém soklu. V místě výjezdu na komunikaci bude umístěna automatická brána 

šířky 4,50 m a posuvná branka o šířce 2,00 m. 

Zbývající strany pozemku budou oploceny drátěným pletivem na ocelových 

sloupcích. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena podle platných předpisů a norem tak, aby odolala veškerým 

účinkům zatížení, které na ni budou působit v průběhu procesu výstavby a užívání, a 

nedošlo jejich vlivem ke zřícení stavby nebo její části, většímu stupni nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby a technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Projektant nenese zodpovědnost za použití jiných než předepsaných materiálů. 

Statické posouzení není součástí projektu bakalářské práce. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 
a) Technické řešení 

Za použité technologické zařízení zodpovídá autorizovaný projektant TZB 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Technologická zařízení – Zplyňovací kotel Kovarson Makak s výkonem 25 KW, 

doplněný o akumulační nádobu, aby byl zajištěn odvod případné přebytečné energie 

nebo byla tepelná energie uschována. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje, aby splňovala 

požadavky na zachování nosnosti a stability konstrukce po požadovanou dobu, aby 

omezila rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, aby omezila šíření požáru na sousední 

stavbu, dále umožnila evakuaci osob a zvířat a dovolila možnost bezpečnostního zásahu 

jednotek požární ochrany. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Navržené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 

730540 – 2:2011 + Z1:2012 na prostup tepla. Výpočty jsou samostatnou přílohou 

projektové dokumentace. 

b) Energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný objekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. 

Ukazatel je vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy 

B – úsporná. Výpočty jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Na střeše řešeného domu by bylo možné výhledově umístit solární panely pro 

ohřev teplé užitkové vody. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

http://www.kovarson.cz/cs/makak-20-40-kw-c16/zplynovaci-kotel-makak-20-40-kw-p13
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apod.) 

Přirozené větrání domu bude zajištěno pomocí okenních otvorů, v kuchyni nad 

varnou deskou bude umístěna digestoř, na WC v 1NP budou instalovány elektrické 

ventilátory.  

Vytápění bude zajištěno pomocí podlahových konvektoru Licon PK Exluziv. 

V koupelnách budou umístěny otopné žebříky. 

Denní osvětlení bude zajištěno okenními otvory o dostatečné velikosti, umělé 

osvětlení je navrženo žárovkovými a zářivkovými svítidly. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, který vede v blízkosti pozemku 

investora. Rozvody pitné vody v objektu budou vedeny ve drážkách a instalačních 

šachtách. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace. 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. 

Dům bude napojen na přípojku silového vedení nízkého napětí pomocí zemního 

kabelu. 

Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn akumulačním zásobníkovým ohřívačem o 

objemu 400 Domovní odpad se bude třídit a vyvážet do kontejnerů v ulici, před domem 

bude umístěna popelnicová nádoba na zbytkový odpad. 

Provoz rodinného domu nevykazuje vibrace. Hlučnost stavby je omezena 

obvodovou konstrukcí. Objekt svým charakterem nezvyšuje prašnost v okolí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko na pozemku bylo zjištěno měřením a bylo klasifikováno jako 

nízké. Protiradonové opatření se provede kvalitním zaizolováním všech konstrukcí 

v přímém kontaktu se zeminou pomocí protiradonové izolace, která plní zároveň i 

funkci hydroizolační. Bude použit SBS asfaltový modifikovaný pás tl. 5 mm s nosnou 

vložkou ze skleněné rohože. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyla zjištěna žádná rizika. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
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Pozemek se nenachází v seizmicky ohrožené oblasti, proto není potřeba provádět 

žádná opatření. 

d) Ochrana před hlukem 

Dle ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se 

nejedná o území zatížené zdrojem hluku. 

Stavba je umístěna dle platného územního plánu města Vsetín v ploše určené pro 

individuální bydlení v rodinných domech. Objekt je umístěn pod místní komunikací, 

která je však pouze pro obyvatele lokality a velký provoz na ni nebude. Proto je 

intenzita hluku spojena s dopravou zanedbatelná. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto na pozemku není nutno řešit 

protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Na pozemek bude přivedena vodovodní přípojka, na přípojce bude umístěna 

vodoměrná šachta. 

Bude vybudována kanalizační přípojka pro odvod splaškových vod, napojená do 

obecní jednotné kanalizace. 

Napojení na síť nízkého napětí bude provedeno ze sloupu. Na sloupu je umístěna 

pojistková skříň a z ní je veden zemní kabel na hranici řešené parcely, kde bude v nice 

plotní umístěn elektroměr. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Připojovací rozměry budou stanoveny až při přesném výpočtu potřeby 

jednotlivých kapacit specialistou o oboru TZB. Délky jednotlivých přípojek jsou 

stanoveny dle polohy objektu. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení  

K objektu je přivedena místní asfaltová komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 



 

16 

 

Před rodinným domem bude provedena zpevněná plocha navazující na asfaltovou 

komunikaci. Dopravní řešení na pozemku je řešeno pomocí zpevněných ploch. Návrh 

zpevněných plochy byl řešen tak, aby byla zajištěna bezpečnost provozu 

c) Doprava v klidu 

U rodinného domu bude řešeno kryté stání pro dvě osobní auta v rámci 

hospodářského objektu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Kolem pozemku vede místní komunikace, která je málo frekventovaná, pěší a 

cyklistické stezky zde nejsou řešeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Pozemek je v mírně svažitém profilu. Na pozemku bude provedeno srovnání 

upraveného terénu kolem objektu ve vzdálenosti 3 m. Na terénní úpravy bude použita 

odstraněná zemina. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku bude vysazena tráva a okrasná zeleň. Přesné zahradní úpravy nejsou 

součástí projektu. 

c) Biotechnická opatření 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. Voda z nádrže bude 

pomocí čerpadla dodávaná také do objektu a bude sloužit ke splachování toalet. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. Splaškové 

vody budou svedeny novým napojením na kanalizační přípojku do stávající kanalizace. 

V průběhu stavebních prací je nutné provést taková opatření, aby okolí stavby 

nebylo nadměrně obtěžováno prachem, nečistotami a hlukem. V případě provádění 

prací se zvýšenou prašností bude prováděno kropení. V případě znečištění veřejných 

ploch je nutné provést oplach a úklid vozovek a chodníků. Odpady vzniklé užíváním 
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stavby budou ukládány do odpadových kontejnerů. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná omezení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky pro bezpečnou ochranu obyvatelstva 

díky zvolenému konstrukčnímu systému. 

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména vyhláška č.591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o Bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, stejně tak jako platné ČSN. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Bude potřeba napojení na rozvody pitné vody, nízkého napětí a připojení domu 

k místní jednotné kanalizaci. Dané potřeby a spotřeby budou zpracovány realizační 

firmou. Tyto potřeby jsou závislé na projektové dokumentaci. 

b) Odvodnění staveniště  

Bude řešeno do nově vybudované kanalizace pro odvod srážkových vod. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště se nachází v těsné blízkosti místní asfaltové komunikace. 

Na hranici pozemku bude provedena přípojka nízkého napětí, zde bude osazen 

staveništní rozvaděč. 
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Přípojka vody bude vybudována dle projektové dokumentace a přivedena na 

stavební pozemek. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě hrozí znečištění okolních ploch a zvýšení prašnosti. Případné 

negativní vlivy nesmí překročit povolenou hranici a musí být provedena základní 

opatření (kropení proti prachu, očista stavebních strojů před vjezdem na veřejnou 

komunikaci). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 

požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 

životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, 

popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního 

pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a 

čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. Je nutné dbát na to, aby 

byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní 

závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 

stavby. Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. Povinností 

realizační firmy je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani 

se nepohybovat. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Prostor staveniště je dán rozsahem daného pozemku. Jednotlivé části pozemku, na 

kterých nebudou prováděny žádné práce, budou sloužit jako manipulační a skladovací 

plochy pro materiál. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Pokud dojde na stavbě k produkci nebezpečných odpadů, původce odpadů 

(stavebník nebo dodavatel stavby) požádá městský úřad, odbor životního prostředí o 

udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením 

stavebních prací v případě, že tento souhlas už nebude mít. 

Stavebník na vyžádání odboru životního prostředí městského úřadu předloží 
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kompletní evidenci všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání 

odpadů oprávněné organizaci k likvidaci nebo jejich využití. Stavební odpady kategorie 

„O“ budou přednostně nabídnuty k využití dle ust. §16 odst. 1 písm. b) zákona č. 

185/2001 Sb. v platném znění a až nevyužitelné odpady budou předány k likvidaci. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na jižní straně pozemku bude ukládána ornice, která bude dále použita pro terénní 

úpravy. Maximální výška ložené ornice je 1,5 m. Přebytečná zemina, od výkopových 

prací bude použita na pozdější vyplnění vnitřního prostoru mezi základovými pásy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností 

k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy. 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emise hluku,(např. u stavebních strojů). 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 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. Budou 

používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, 

s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena 

potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Pro navrženou stavbu není 

zapotřebí zajistit koordinátora bezpečnosti. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není potřeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérovost. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasně jednoduché dopravní 

značení upozorňující na probíhající práce na staveniště a upozorňující na výjezd vozidel 
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ze staveniště. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební práce nebudou probíhat za provozu. Provoz bude zahájen po dokončení a 

řádném zkolaudování stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém s 

vybraným zhotovitelem. Zahájení stavby je plánováno na červenec 2016. Dokončení by 

mělo proběhnout v srpnu 2017. Stavbyvedoucím budou prováděny průběžné kontroly a 

zapisovány do stavebního 

deníku. 

Postup výstavby bude rozdělen do etap, kdy budou postupně realizovány: 

zemní a výkopové práce 

základy 

nosné zdivo 1NP 

strop 1NP 

nosné zdivo 2NP 

krov a střešní konstrukce 

vyzdění příček 

vnitřní práce 

venkovní práce 

zpevněné plochy 

oplocení 

sadové úpravy 

 

 

 

 

Datum: 15. 4. 2016 

Vypracoval: Jakub Mikač 

 

Podpis: ……………………. 
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D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu 

V projektu je řešena novostavba rodinného domu ve Vsetíně na parcele č. 5379/2. 

Objekt je řešen jako jednogenerační dům a je určen k trvalému bydlení 4 osob. 

Objekt splňuje standardy architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu. 

Dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený se sedlovou střechou 

k objektu je také uvažována hospodářská budova, ve které bude kryté stání pro dva 

osobní automobily. 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu 

a) Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

Z urbanistického hlediska se dům zasazen do lokality, která je územním plánem 

stanovená jako rozvojová plocha pro individuální bydlení. Dům respektuje polohu 

příjezdové komunikace, která se nachází na severní straně řešené parcely. Dům je na 

pozemku osazen do severní časti, která slouží jako komunikační a otevírá pohled do 

ulice. 

Dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,81 x 8,32 m. Nachází se v něm 

jedna bytová jednotka 4+kk. Dům je opatřen sedlovou střechou se sklonem 40°. 

Orientace hřebene je z východu na západ. Tvar domu vychází s tradiční lidové 

architektury typické pro oblast Vsetína a okolí. Rozdílem je však materiálové řešení 

objektu, které vychází z dnešních požadovaných standardů a také tvarová odlišnost ve 

zvýšeném umístění pozednice a tak i hřebene střechy, který je ve výšce 8,51 m. Tento 

rozdíl je dán charakterem využití domu, zatímco dříve byl prostor pod střechou pouze 

půdní, tak v řešeném objektu je využíván jako obytné podlaží. 

Dispozice domu je navržena tak, aby splňovala současné standardy rodinného 

bydlení a maximálně pracovala s orientací jednotlivých místností ke světovým stranám. 

Na severní straně objektu se nachází hlavní vstup do domu. Vstup je zvýšený 

oproti okolnímu terénu o 150 mm a navazuje na zádveří domu. Na severní straně 1NP 

jsou umístěny místnosti pro technické zázemí domu, zádveří, schodišťový prostor, spíž 
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a kuchyňský kout, který je však dostatečně prosluněn, jelikož je otevřený do obývacího 

pokoje. Uprostřed domu se nachází komunikační chodba, která spojuje objekt na ose 

východ a západ. Na jižní stranu domu, jsou situovány místnosti ložnice rodičů, dále 

přilehlá koupelna a toaleta a hlavní pobytový prostor obývacího pokoje. Na celou jižní 

stranu domu navazuje venkovní nekrytá terasa, která má rozměry 12,81 x 2,0 m. Na 

terasu je umožněn přístup z obývacího pokoje a také ložnice, pomocí velkých oken 

s posuvným křídlem. Díky těmto nadstandardním okenním otvorům je zajištěno 

propojení interiéru domu s exteriérem a díky terase navazující na terén je toto spojení 

ještě umocněno. Snaha potlačení hranic těchto dvou prostředí byla jedním ze základních 

kritérií návrhu. Všechny okenní otvory jsou opatřeny systémem žaluzií, který v případě 

potřeby poskytne požadovanou míru soukromí a zároveň v letních měsících pomáhá 

zabránit přehřívání objektu. 

Ve 2NP jsou umístěny dva dětské pokoje, které jsou orientovaný na východní 

stranu domu, dále se zde nachází koupelna s toaletou a prostor galerie, která se otevírá 

do hlavní obytné části domu, zde je vytvořena relaxační zóna. Podlaží jsou propojena 

pomocí dvouramenného schodiště s mezipodestou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém domu je řešený jako stěnový. Hlavní obytná část je 

z broušených cihel Porotherm 24 P+D, zděných na termoizolační maltu o tloušťce spár 

12 mm, a zateplena kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou tepelné izolace 120 

mm. Opláštění fasády domu je z cihelných pásku Terca Klinker o tloušťce cca 25 mm. 

Stropy jsou řešeny jako skládané z nosníků Pot a keramických vložek Miako, tento 

systém je zmonolitněn následnou nadbetonávkou (beton C25/30, ocel B500B) o 

tloušťce 60 mm a ztužen pomocí železobetonových věnců (beton C25/30, ocel B500B) 

o rozměrech 240 x 250 mm. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem 

v pohledové kvalitě. Střecha je zateplena nadkrokevní izolací z pir desek Topdek 022 o 

tloušťce 160 mm. Krokve (100/160 mm) budou uloženy na pozednicích (160/160). 

Pozednice budou zakotveny pomocí ocelových závitových tyčí do obvodového 

železobetonového věnce (beton C25/30, ocel B500B). Opláštění střechy je navrženo 

z předzvětralého titanzinku, spojovaného pomocí dvojité stojaté drážky. Schodiště je 

navrženo jako monolitické železobetonové (beton C25/30, ocel B500B), tloušťka 

schodišťové desky je 140 mm. Schodiště je dvouramenné s železobetonovou 
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mezipodestou o tloušťce 135 mm. Veškeré výplně otvorů budou dřevohliníkové 

s termoizolačním trojsklem o stavební hloubce 92 mm. 

D.1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Plocha pozemku:   1349 m2 

Zastavěná plocha RD:  1 54,00 m2 

Obestavěný prostor:   749,13 m3 

Užitná plocha:    126,93 m2 

Počet bytových jednotek:  1 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží:  0 

Počet uživatelů:    4 

D.1.1.a.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Objekt nespadá do kategorie objektů povinně splňujících požadavky dle Vyhl. č. 

369/2001 Sb. O požadavcích staveb pro osoby ZP. 

D.1.1.a.5 Stavebně technické a konstrukční řešení objektu 

a) Zemní práce 

Před zahájením stavby na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 

250 mm. Ornice bude po dobu výstavby uložena na deponii v jižní části pozemku a po 

dokončení stavby bude použita na terénní úpravy, konečné sadové úpravy a ozelenění 

okolí rodinného domu. Po dobu skladování je povinností stavebníka tuto zeminu chránit 

proti erozi, odcizení, kontaminaci a proti znehodnocení zaplevelením. 

Před započetím výkopových prací je nutno vytyčit a zabezpečit trasy podzemních 

rozvodů, tak aby bylo zabráněno jejich poškození. 

Pro založení rodinného domu bude provedeno částečné odebrání zeminy v části 

pozemku s vyšší nadmořskou výškou, tato zemina bude později použita k vyrovnání 

výšek ve spodní části pozemku. Přidanou zeminu bude třeba v etapách zhutnit. Ve 

stávajícím mírném svahu vytvoříme strojní výkopy pro navržené základové pasy. Rýhy 

pro základové pásy budou vykopány v nezámrzné hloubce (minimálně 1,2 m pod 

úroveň upraveného terénu). U strojem vykopaných rýh se následně provede ruční 

dočištění základové spáry. 

b) Základové konstrukce 
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Založení objektu bude na základových betonových pasech ve dvou výškových 

úrovních. První stupeň je z prostého betonu C20/25. Druhý stupeň je řešen pomocí 

ztraceného bednění Best 30 a betonářské výztuže B500B s výplní z prostého betonu 

C20/25. Ztracené bednění z tvárnic je voleno pro vytvoření rovné plochy základů, tato 

plocha slouží u obvodových základových pasů pro nalepení svislých tepelně izolačních 

desek z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 100mm. Propojení obou částí 

základových pasů a betonové desky je zajištěno pomocí výztuže z oceli B500B o 

průměru 8mm. 

Na základových pasech bude železobetonová základová deska o tloušťce 100 mm, 

použitý beton bude C20/25 a výztuž se provede vložením KARI sítí o průměru 6 mm 

s oky 150 x 150 mm. Pod základovou deskou bude proveden hutněný podsyp 

z drceného kameniva (frakce 16 – 32 mm). 

Před betonáží základů je potřebné provést všechny stavební úpravy v konstrukci. 

Vyznačit místa a vynechat otvory pro přechod kanalizačního a vodovodního potrubí a 

pro vedení nízkého napětí přes základovou konstrukci. Před zabetonováním desky je 

potřebné provést rozvody ležaté kanalizace. 

c) Svislé konstrukce 

Obvodové a nosné ztužující zdivo domu je navrženo z broušených cihel 

Porotherm 24 P+D, 

zděné na termoizolační maltu Porotherm o tlouštce 12 mm. Venkovní svislé stěny 

budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem, bude použit fasádní polystyren 

EPS F Isover Greywall tl. 120 mm. 

Vnitřní příčky jsou řešeny v 1NP i ve 2NP z příčkovek Porotherm 14 P+D a 

Porotherm 11,5 P+D, zděné na maltu Porotherm TM o tlouštce 12 mm. Vodorovné i 

svislé napojení vnitřních příček bude provedeno pomocí ocelových nerezových pásků. 

Dveřní otvory v příčkách budou řešeny pro obložkové zárubně. Příčka oddělující 

ramena schodů bude vyzděna pomocí přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 100mm, 

zděno na tenkovrstvou maltu. 

Všechny otvory v nosných stěnách budou překlenuty systémovými překlady 

Porotherm KP 7, v příčkách budou použity překlady Porotherm PTH 11,5. 

Všechny svislé konstrukce budou vyzděny dle technologických pravidel a 

konstrukčních detailů vydaných výrobcem. 
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d) Vodorovné konstrukce 

Stropy nad 1NP jsou navrženy jako skládané z nosníků Pot a keramických vložek 

Miako s nadbetonávkou o tloušťce 60 mm. Stropní konstrukce je připojena ke zdivu 

ztužujícími železobetonovými věnci o tloušťce 240 mm, použitý beton C25/30 a ocel 

B500B. 

Ve stropu bude dle projektové dokumentace vynechán otvor pro schodiště a pro 

prostup svislé kanalizace a vody v speciální šachtě. Část prostoru nad obývacím 

pokojem a kuchyňským bude také nezastropená. V místě u schodiště bude konstrukce 

stropu tvořená železobetonovou stropní deskou o tloušťce 150 mm, deska bude 

vyztužena dle návrhu statika specializovaného na betonové konstrukce. 

e) Konstrukce schodiště 

V objektu je vyhotoveno železobetonové monolitické dvouramenné schodiště 

s mezipodestou, použitý beton C25/30 a ocel B500B. schodiště bude vyztuženo dle 

návrhu statika specializovaného na betonové konstrukce. Jako povrchová úprava 

schodiště bude použita stěrka Betonepox v tloušťce 2 mm. 

f) Střešní konstrukce 

Střecha rodinného domu je sedlová se sklonem 40°, s orientací hřebene na ose 

východ - západ. Výška hřebene střechy 8,51 m od úrovně podlahy přízemí. Střecha 

bude opláštěna pomocí předzvětralého titanzinkového plechu, zajištění a spojování 

plechu bude pomocí dvojité stojaté drážky. Střecha bude větraná vzduchovou mezerou 

v kontralatích. Ve hřebeni bude odvětrání zajištěno pomocí odvětracího labirintu.  

Střecha je zateplena nadkrokevní izolací z pir desek Topdek 022 o tloušťce 160 

mm. Celý systém bude difuzně uzavřený. Krokve (100/160 mm) budou uloženy na 

pozednicích (160/160). Krokve budou opatřeny z obou stran kleštinami (60/200 mm). 

Pozednice budou zakotveny pomocí ocelových závitových tyčí do obvodového 

železobetonového věnce (kotvení po cca 1,7 m). Záklop krokví bude proveden ze 

smrkových palubek o tloušťce 25 mm. Krokve, kleštiny a palubky budou pohledové 

kvality. 

Voda ze střechy bude zachycena pomocí žlabů a svedena do retenční nádrže. 

g) Výplně otvorů 

Veškeré výplně otvorů, okna i vstupní dveře, budou dřevohliníkové od firmy 

Jánošík z modelové řady Kvadro. Budou opatřeny termoizolačním trojsklem, použité 
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dřevo bude smrkové (eurohranol), 

součinitel prostupu tepla oknem u/w = 0,76 w/m2k a stavební hloubka 92mm. 

Vnitřní dveře budou od firmy Sapeli Elegant Praktik model 10. 

h) Podlahy 

Veškeré podlahy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle norem ČSN 73 

0540-2 na 

normativní tepelný prostup "U" a pokles dotykové teploty a ČSN 73 0532 na 

normativní 

hladinu kročejového zvuku L'nw. 

Kompletní skladby podlah jsou vypsány ve výpise skladeb. 

U všech podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých 

konstrukcí dilatačním páskem Isover Orsik N/PP tl. 10mm. 

Přechody mezi jednotlivými podlahami jsou pomocí přechodové lišty. 

i) Úpravy povrchů 

Vnitřní omítky v celém objektu jsou provedeny jako jednovrstvé Porotherm 

Universal tl. 10 mm. V koupelnách a na WC budou zdi po celé výšce omítnuty a 

následně nastěrkovány pomocí stěrky Betonepox. 

Vnější úprava fasády je z cihelných pásku Terca Klinker v barevném odstínu 

Kastanjebruin. 

j) Nátěry a malby 

Dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním nátěrem, proti škůdcům a hnilobě. 

S výjimkou viditelných částí krovu, ty budou opatřeny bezbarvým polomatným nátěrem 

Osmo Uviwax 7200. Nátěr je na bázi vody se speciální odolností proti UV záření a 

vlhkosti 

Vnitřní omítky budou opatřeny malbou Primalex v bílé barvě. 

k) Izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu 

Na pozemku bylo provedeno měření pronikání radonu z podloží. Byl stanoven 

nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se považuje 

provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, 

která plní zároveň i funkci hydroizolace. Je navržen asfaltový SBS modifikovaný pás 

tloušťky 5 mm s nosnou vložkou ze skelných vláken. Asfaltové pásy budou nataveny na 

podkladní beton opatřeny asfaltovým penetračním nátěrem. Svislá izolace základů bude 
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natavena do výšky dle projektové dokumentace. 

l) Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace základů pod terénem a spodní části stěn je řešena deskami z 

extrudovaného polystyrenu Fibran 300-L o tloušťce 100mm. Desky jsou plošně 

nalepeny na základ. 

Tepelná izolace obvodového zdiva bude provedena formou kontaktního 

zateplovacího systému. Tepelná izolace bude z fasádního pěnového polystyrenu EPS F 

Isover Greywall tl. 120 mm. Tepelná izolace bude kotvena do stěn talířovými 

zatloukacími hmoždinkami a schovány zátkou z pěnového polystyrenu. 

Tepelná izolace střechy je řešena nadkrokevní izolací z pir desek Topdek 022 o 

tloušťce 160 mm. Desky jsou mechanicky kotveny pomocí vrutů Topdek Assy AW40 

340x8mm. 

Tepelná izolace podlah v 1NP je provedena pomocí desek z pěnového polystyrenu 

EPS Isover Rigifloor 4000 o tlouštce 160 mm. Izolace bude překryta separační PE fólií. 

U všech podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých 

konstrukcí dilatačním páskem Isover Orsik N/PP tl. 10mm. 

Izolace podlah ve 2NP bude provedena tak, aby bránila kročejovému hluku. Bude 

použito pěnového polystyrenu EPS Isover Rigifloor 4000 o tlouštce 40 mm. U všech 

podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých konstrukcí dilatačním 

páskem Isover Orsik N/PP tl. 10mm. 

m) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu klempířských prvků. 

n) Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu zámečnických prvků. 

o) Doplňkové výrobky 

Doplňkové výrobky jsou specifikovány ve výpisu doplňkových prvků. 

D.1.1.a.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních kcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická 

bilance objektu je dána Energetickým štítkem obálky budovy, který je přílohou projektu 

v části Stavební fyzika. Na základě výpočtů jsou u všech svislých, vodorovných i 

šikmých konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla dle ČSN 

730540-2. 
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D.1.1.a.7 Orientace, osvětlení a oslunění 

Obytné místnosti jsou orientovány převážně na jižní stranu objektu. Všechny 

obytné místnosti jsou prosvětleny a větrány přirozeně okny. Koupelny jsou prosvětleny 

a větrány přirozeně okny Samostatná toaleta v 1NP je větrána pouze pomocí 

elektrického ventilátoru. 

D.1.1.a.8 Akustika 

Projekt byl posouzen dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Navržené stavební materiály 

splňují hodnoty požadované vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 

D.1.1.a.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba splňuje všechny podmínky a platné legislativy podle vyhlášky č. 501/2006 

Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Pozemky sousedící se stavební 

parcelou nejsou dotčeny ani nijak ohroženy budoucí stavbou. Stavba splňuje všechny 

protipožární předpisy dle ČSN 730802 a vyhlášky č. 501/2006 Sb. Byly splněny 

všechny technické požadavky podle vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích 

na stavby. 

b) Výkresová část 

viz 6. Seznam příloh 
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3. Závěr 

Tématem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace na 

novostavbu rodinného domu ve stupni pro provedení stavby dle platných norem a 

předpisů. 

V celém průběhu zpracovávání projektu jsem se snažil postupovat komplexně. 

Vycházel jsem z předem stanoveného tvaru, který respektuje tradiční lidovou 

architekturu v řešené lokalitě. Byl jsem nucen k jistým hmotovým změnám, tak aby 

stavba vyhovovala dnešním požadovaným standardům. Postupně jsem zvětšil půdorys 

domu a zvětšil výšku zdiva ve 2NP, tak aby se patro dalo plnohodnotně využívat. 

Při návrhu jsem se snažil dbát na vhodnost orientace jednotlivých místností ke 

světovým stranám, tak aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepelné energie, ale také 

aby nedocházelo ke zbytečnému přehřívání místností v letních měsících. Dalším 

důležitým aspektem návrhu byla snaha o propojení interiéru a exteriéru domu, čehož se 

podařilo dosáhnout pomocí velkých oken v 1NP, které umožňují plynulý přechod na 

terasu před domem. Terasa pak plynule navazuje na prostor zahrady. Nezanedbatelnými 

aspekty při návrhu byly také tepelně-technické parametry domu, které ovlivňují 

ekonomičnost provozu. Stěny domu jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

a střecha zateplena nadkrokevní izolací, tak aby byl minimalizován vznik tepelných 

mostů. 

Při práci na tomto projektu jsem získal zkušenosti, které souvisí s navrhováním 

rodinných domů, osvojil jsem si znalosti lidové architektury na Valašku. Dále jsem si 

prohloubil znalosti ve využívání a funkčnosti použitých materiálů a konstrukčních 

postupů. 

Bakalářskou práci jsem zpracoval v rozsahu, který odpovídá zadání. Práce 

obsahuje jednotlivé výkresy, technické zprávy, požárně bezpečnostní řešení, tepelně 

technické posouzení a seminární práci. Veškerá dokumentace byla zpracována dle 

současně platných norem a zákonů. 
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