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Abstrakt
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému domu. Jedná se
o zděný dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, který je situován do svažitého terénu.
Zastřešení nad 2NP je řešeno pultovou střechou a nad částí 1NP je řešeno plochou střechou, která je
využitá jako terasa. Součástí podsklepení je garáž pro dva osobní automobily. Návrh objektu byl
realizován pomocí zdícího systému KM Beta Sendwix M. Dispoziční řešení umožňuje pohodlné
bydlení pro 4-5 člennou rodinu.
Klíčová slova
rodinný dům, KM Beta Sendwix M, pultová střecha, plochá střecha, částečné podsklepení, terasa,
svažitý terén, dvojgaráž

Abstract
The object of this work is the preparation of project documentation for the family house. This is a
two-storey brick building with partial basement, which is situated in a sloping terrain. Roofing over
the 2nd floor is done by a shed roof and over part of 1st floor is done by flat roof, which is used as a
terrace. In the basement is a garage for two cars. The building is designed in the system KM Beta
SENDWIX M. Layout solution provides comfortable living for 4-5 member family.
Keywords
family house, KM Beta Sendwix M, shed roof, flat roof, partial basement, terrace, sloping terrain,
double garage
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Úvod:
V rámci bakalářské práce je řešena novostavba rodinného domu v obci Návsí. Na toto téma je
zpracována následující dokumentace, která se týká návrhu architektonického, dispozičního a
konstrukčního řešení objektu.
Objekt se nachází na parcele č. 4352/39, která je svažitého charakteru a je navržen jako samostatně
stojící novostavba. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které je řešeno jako
částečné podsklepení. Součásti tohoto podlaží je i garáž pro dvě osobní auta. Hlavní vstup do
objektu a vjezd do garáže je navržen na východní fasádě domu. Objekt je zastřešen pultovou
střechou, nad části 1NP je navrhnuta terasa řešená jako plochá střecha.
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a)

Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta

a.1)

Identifikační údaje stavby

Název stavby:

RODINNÝ DŮM

Místo stavby:

Návsí
parc.č. 4352/39

Katastrální území:
Charakter stavby:
Účel stavby:

Návsí (okres Frýdek – Místek) č. 656348
novostavba
bydlení

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení je výstavba rodinného domu. Rodinný dům je třípodlažní se dvěma
nadzemními podlažími a jedním podzemním, součástí podzemního podlaží je garáž pro 2 osobní
auta. Objekt je zastřešen pultovou střechou se sklonem střechy 6°, nad části je navrhnuta plochá
pochozí střecha.

a.2)

Identifikační údaje stavebníka

Adresa:
Tel.:
Mail:

a.3)

Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace

Název:
Sídlo :
Adresa:
Telefon:
e-mail:
IČO:
zastoupená

a.4)

-

Petr Bielesch
Návsí 234, Návsí, 739 92
-

Zpracovatelé jednotlivých částí projektové dokumentace :

Architektonické
a stavebně technické řešení :

-

Stavebně konstrukční část:

-

Požárně bezpečnostní řešení:

-

Technika prostředí staveb:
Vytápění
a zdravotní technika:
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Silnoproud:

-

b)

Údaje o území a pozemku stavby

b.1)

Údaje o dosavadní využití a zastavěnosti území

Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nový
rodinný dům slouží jako zahrada. Při návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené
územním plánem obce Návsí.

b.2)

Údaje o stavebním pozemku

Stavební pozemek parc.č. 4352/39 se nachází v k.ú. Návsí, je určen pro výstavbu rodinného
domu. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severovýchodní komunikace, na ostatních
světových stranách se nacházejí sousední parcely. Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního
fondu a nenachází se v památkově chráněném území.
Informace o stavebním pozemku:
Číslo parcely:
Výměra:
Katastrální území:
Číslo LV:
Typ parcely:
Mapový list:
Určení výměry:
Druh pozemku:
Způsob ochrany nemovitostí:
Omezení vlastnického práva:

b.3)

4352/39
1981 m2
Návsí
3861
parcela katastru nemovitostí
DKM
ze souřadnic v S-JTSK
trvalý travní porost
zemědělský půdní fond
věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Majetkoprávní vztahy
Seznam dotčených pozemků dle katastru nemovitostí :

b.3.1) Rodinný dům bude vybudován na pozemcích:

Obec

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Majitel

Návsí

Návsí

4352/39

-

Druh
pozemku
podle
katastru
nemovitos
tí
trvalý
travní
porost

Pozn.

novostavb
a objektu
RD

Výměra
m2

1981
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b.3.2) Pozemky dotčené stavbou rodinného domu:

Obec

Návsí

Návsí

Katastrální
území

Návsí

Návsí

Parcelní
číslo

934

4352/5

Majitel

Obec Návsí,
Návsí 327,
739 92 Návsí
Kocianová
Kristina, Sosnová
381, Třinec,
Dolní Lištná, 739
61
Niedoba Valter,
U Borského parku
2634/22, Plzeň,
Jižní Předměstí,
301 00

Druh
pozemku
podle
katastru
nemovitos
tí

Pozn.

ostatní
plocha

sousední
pozemek

trvalý
travní
porost

sousední
pozemek

trvalý
travní
porost

sousední
pozemek

trvalý
travní
porost

sousední
pozemek

Výměra
m2

Tatarka Jiří,
Návsí 365,
Návsí, 739 92
SJM Jachnicki
Petr a Jachnická
Michaela

Návsí

Návsí

4352/38

Jachnicki Petr,
Návsí 1006,
Návsí, 739 92
Jachnická
Michaela, Návsí
1006, Návsí, 739
92
SJM Jachnicki
Petr a Jachnická
Michaela

Návsí

Návsí

4352/41

Jachnicki Petr,
Návsí 1006,
Návsí, 739 92
Jachnická
Michaela, Návsí
1006, Návsí, 739
92
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Návsí

b.4)

Návsí

4352/42

Pyszko Adam,
Návsí 73,
Návsí, 739 92

trvalý
travní
porost

sousední
pozemek

Vlastnické právo k pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu

Vlastnické právo k předmětným pozemkům, parc.č. 4352/39, v k.ú. Návsí, určených pro
výstavbu rodinného domu s garážemi a přípojkami má Igor Hnízdo, Návsí 234, 739 92 Návsí, které
je zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Divišov.

c)

Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu

c.1)

Údaje o provedených průzkumech

Měření objemové aktivity radonu
V místě stavby nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu. V okolních objektech
v identické lokalitě, stejné konstrukce a využití domů byl proveden průzkum v roce 2002.
Z protokolu o měření objemové aktivity radonu v interiérech domů vyplývá, že objekty splňují
ustanovení vyhlášky a protiradonová opatření není nutno provádět.
Geologický průzkum
Průzkum nebyl proveden. Bylo provedeno pouze předběžné zjištění základové půdy dle
geologických map. Podloží bylo klasifikováno jako písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment, třída
S4, únosnost Rdt = 175 kPa. Hladina podzemní vody byla zjištěna 5 m pod terénem.
Průzkum bude řešen v rámci výstavby objektu, únosnost zeminy bude stanovena
dodavatelem stavby v rámci výkopových prací.
Poddolování
Stavba se nenachází v oblasti s možným dozníváním účinků důlní činnosti.

c.2)

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu:

Pozemek se nachází v katastrálním území Návsí. Jedná se o mírně svažitý pozemek, který je
napojen na dopravní infrastrukturu obce.
Dopravní napojení :
Vjezd na pozemek je ze severovýchodní komunikace. Jedná se o klasickou komunikaci místního
významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemku
stavebníka je mezi garáží a místní obslužnou komunikací navržena příjezdová komunikace ze
zámkové dlažby.
Napojení na technickou infrastrukturu
Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná šachta bude
osazena na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou.
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Z vodoměrné šachty na pozemku investora bude navrženo potrubí nejvhodnější trasou k místu
vstupu do objektu novostavby RD. Potrubí v zemi je uloženo v pískovém loži dle výkresu
typického uložení. Projektant navrhuje min krytí potrubí ve volném terénu min. 1100 mm – od
upraveného terénu. Nad potrubím (cca300mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná folie
modré barvy.
Splašková kanalizace - přípojka splaškové kanalizace je přivedena na pozemek investora,
kde bude zakončena hlavní vstupní šachtou ze železobetonových prefabrikátů.
Od hlavní vstupní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí. Uložení potrubí bude do pískového
lože 10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani
vyšší porosty.
Plynovod – objekt nebude napojen na plynovod.
Dešťová kanalizace - dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze střechy
objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes lapače krytiny svodnými potrubími do
plastové jímky. Odtud je voda přepadem odvedena do trativodů, ze kterých se bude voda vsakovat
do okolní zeminy. Nádrž bude vybavena čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely.
Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová
rozvodnice RE bude umístěna v oplocení pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň /NN přípojka není
součástí tohoto projektu/. Bude obsahovat měření ČEZ Distribuce a.s. Elektroměrová rozvodnice
bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude shodný s typem
schváleným příslušným rozvodným závodem /viz technické podmínky ČEZ distribuce a.s./.
Sazba -D pro domácnost
Poznámka: Proudová hodnota jističe před elektroměrem může být změněna podle smlouvy mezi
stavebníkem a ČEZ distribuce a.s. případně po instalování dalších spotřebičů.
Z elektroměrové rozvodnice povede kabel ve výkopu /krytí 80 cm / . Kabel bude uložen v
pískovém loži /10cm/ a zakryt betonovými /plastovými kab.deskami/ a označen výstražnou
folii. Při případném přechodu příjezdové komunikace /nebo odstavné plochy/ bude kabel
veden v chráničce /PVC prům. 90mm/. Stejnou trasou povede uzemňovací přívod FeZn
/uložen pod pískovým ložem/.

d)

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy. Veškeré požadavky dotčených
orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace

e)

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o technických
požadavcích na stavby č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými
předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních
podmínek dle vyhlášky č.268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí.
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f)

Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí
Záměr je v souladu s platným územním plánem obce.

g)

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

Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného
domu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou kanalizaci,
elektro NN. 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.
V souvislosti s výstavbou se dá předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby.
Lze předpokládat znečištění přilehlé komunikace.
h)

Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu prací

Investor předpokládá zahájení stavby v březnu roku 2010. Stavba bude realizována a
dokončena cca v červnu roku 2011.
Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou.
Stavební firma – stavební podnikatel bude vybrána po výběrovém řízení investora akce. Název a
adresa odborné firmy – stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, vč. jména a adresy
osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně
příslušnému stavebnímu úřadu -odboru výstavby 3 týdny před započetím prací. Výstavba rodinného
domu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.
Předpokládané termíny stavby:
Stavební řízení a povolení stavby
Zahájení stavby
Ukončení stavby
Lhůta stavby

…….
…….
…….
…….

10.2012
03.2013
10.2014
17 měsíců

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce
budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost neomezovala
žádné stávající objekty a provozy v sousedství.
Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude opraveno zhotovitelem.

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
stanovené URS Praha pro rok 2009.
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Cena za 1m3 obestavěného prostoru…………………………………….. 4.750,- Kč/m 3
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 4.750 × 807,33 m3…… 3 834 817 Kč

i.2)

Kapacitní údaje navrhované stavby
Rodinný dům
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Výška hřebene od U.T.:
Sklon střechy:
Počet bytů:
Počet garážových stání:
Počet parkovacích stání:

130,41 m2
205,93 m2
807,33 m3
6,58 m
6,5°
1
2
2
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Závěr:
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu v obci Návsí na parcele č.
4352/39. Na toto téma jsem zpracoval požadovanou dokumentaci.
Stavební materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou převážně částmi systémového řešení
dané konstrukce, jedná se především o kontaktní zateplovací systém, řešení hydroizolace a
odvodnění ploché střechy nad 1NP, zdící systém a další. Všechny stavební materiály uvedené
v dokumentaci vyhovují platným normám.
Byla zohledněna i potřeba snižování energetické náročnosti budov, proto bylo přistoupeno k návrhu
tepelných izolací.
Při zpracování bakalářské práce jsem respektoval platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy.
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Seznam použitých zkratek a symbolů
1NP

první nadzemní podlaží

1S

první podzemní podlaží (suterén)

M

měřítko

Bpv

Balt po vyrovnání

S-JTSK

souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální

PT

původní terén

UT

upravený terén

SO 01

stavební objekt číslo 01

PB1

pevný bod

Č.P.

číslo parcely

VŠ

vodoměrná šachta

RŠ

revizní šachta

HUP

hlavní uzávěr plynu

EPS

expandovaný polystyren

XPS

extrudovaný polystyren

ŽB

železobeton

MV

malta vápenná

KS

keramický sokl

SL

soklová lišta

V.O.

výška obkladu

TL.

tloušťka

DN

jmenovitý vnitřní průměr potrubí

min.

minimum

max.

maximum

Ø

průměr

U

součinitel prostupu tepla

R

tepelný odpor

λ

součinitel tepelné vodivosti

Rdt

tabulková výpočtová únosnost zeminy

SPB

stupeň požární bezpečnosti

PÚ

požární úsek

SKD

sádrokarton

RD

rodinný dům
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