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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na konkrétním pozemku v obci 
Bystřice pod Hostýnem. Cílem je vytvořit dispozičně logicky provázaný celek, který bude 
vyhovovat požadavkům moderní čtyř až pětičlenné rodiny a bude svým vzhledem zapadat 
do stávající zástavby. Dům je navržen jako dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou 
střechou. Garáž pro jeden osobní automobil je konstrukčně i provozně spojená s obytnou 
částí. Obvodové zdivo je ze systému SENDWIX, který je tvořen vápenopískovými cihlami 
zateplenými minerální izolací z kamenné vlny. Orientace domu ke světovým stranám je 
zvolena podle požadavků na oslunění a tepelnou pohodu jednotlivých pokojů. Z jižní stra-
ny k domu přiléhá rozlehlá zahrada, na kterou je vstup přes terasu z obývacího pokoje. 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with a design of a detached house in a particular area in the 
village Bystrice pod Hostynem. The aim is to create dispositionally logically linked com-
plex that will suit the requirements of a modern four or five-member family and will fit 
into the current development with its own look. The house is designed as a two storey, no 
basement and with a gabled roof. The garage for one car is structurally and functionally 
joined with a living area. Peripheral walls are from the SENDWIX system, which is made 
up of the sand-lime bricks warmed with mineral insulation of rock wool. The orientation of 
this house to the cardinal points is chosen according to the requirements of sunlight and the 
thermal comfort of separate rooms. On the south side of the house is a spacious garden 
which is accessible through the terrace from the living room. 
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1 Úvod 
Námětem pro vypracování bakalářské práce je zpracovat projekt rodinného domu 
v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Zvolenou lokalitou se stala okrajová část 
města Bystřice pod Hostýnem, která sestává převážně z rodinných domů. 
 Stavba bude určena k trvalému bydlení čtyř až pětičlenné rodiny. Svým celkovým 
řešením by měl dům zapadat do okolní zástavby a zároveň by měl vyhovovat všem poža-
davkům investora, jak po stránce estetické, tak i z funkčního hlediska. 
 Navržená stavba je řešena jako dvoupodlažní, nepodsklepená, se sedlovou střechou 
a s garáží, provozně i konstrukčně spojenou s obytnou částí domu. V prvním nadzemním 
podlaží tvoří hlavní komunikační prostor hala se schodištěm, ze které je přístup do kuchy-
ně, oddělené barovým pultem od obývacího pokoje a jídelny. V obývacím pokoji je domi-
nantním prvkem francouzské okno s přístupem na terasu a rozlehlou zahradu. Z haly je 
dále přístup na WC, a do zádveří, na které navazuje technická místnost a vstup do garáže. 
Schodiště z haly vede na chodbu druhého nadzemního podlaží, kde se nachází dva dětské 
pokoje, ložnice, pracovna, šatna, WC, koupelna a menší komora. Z pokoje a ložnice situo-
vané jižním směrem je přístup na balkon taktéž s výhledem do zahrady. 
 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo 
bude tvořeno systémem SENDWIX z vápenopískových cihel od firmy KM BETA, zatep-
lených z vnější strany deskami z minerální kamenné vlny ROCKWOOL. Vnitřní nosné 
zdivo a příčky v prvním nadzemním podlaží budou také z vápenopískových cihel, příčky 
v 2NP budou ze sádrokartonových desek Knauf s jednoduchým opláštěním a vloženou 
tepelnou izolací. Stropní konstrukce bude vyskládána z keramobetonových nosníků HODO 
KT – CH a cihelných vložek MIAKO, následně zmonolitněných betonem. 

Nosnou konstrukci střechy bude tvořit dřevěný vaznicový krov, nad obytnou částí 
se sklonem 29°, nad garáží 15°. Na střechu bude použita jako krytina betonová taška Ho-
donka od firmy KM BETA. Tepelná izolace střechy bude zajištěna minerální izolací z de-
sek z kamenné vlny mezi krokvemi a pod krokvemi. 

Sjezd do garáže a přístupový chodník k domu jsou orientovány směrem na severo-
východ a budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou. Ostatní okolní plochy budou 
zatravněny a osázeny okrasnými rostlinami. 

Cílem je vytvořit ucelený návrh domu bez zbytečných nelogických návazností tak, 
aby stavba sloužila pohodlně ke svému účelu a byla zajištěna její dlouhodobá životnost. 
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2 Technické zprávy 

2.1 Průvodní zpráva 

2.1.1 Identifika ční údaje 

2.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rodinný dům v Bystřici pod Hostýnem 

2.1.1.2 Místo stavby: 

Ulice:    Samostatnost, Bystřice pod Hostýnem 
Kraj:    Zlínský 
Katastrální území:  Bystřice pod Hostýnem, 617113 
Parcelní čísla:   447/15, 447/17 
Vlastník parcely:  Josef Hrubý 

2.1.1.3 Údaje o žadateli 

Stavebník:   Josef Hrubý 
Mlýnská 123, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

2.1.1.4 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:   Petra Šindelková 
Číslo autorizace: 
Obor autorizace: 
Adresa:   Samostatnost 754, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

2.1.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je výřez z katastrální mapy řešeného 
pozemku a požadavky investora. 

2.1.3 Údaje o území 
Řešené území se nachází v zastavěné okrajové části města Bystřice pod Hostýnem, v ulici 
Samostatnost. Pozemek p. p. č. 447/15, na kterém je navrženo umístění rodinného domu, je 
v mírném svahu. 
 Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako zahrada. Celková výměra pozemku 
činí 406m2 a orientace je na jihozápad. Tvar pozemku je přibližně obdélníkový a nyní se na 
něm nenachází žádná stavba. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, neboť se jedná o 
jednoduchou dvoupodlažní stavbu s předpokladem jednoduchých základových poměrů. 
Jedná se tedy o 1. geotechnickou kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot vý-
počtové únosnosti podlaží. 
 Rodinný dům bude napojen na elektrické vedení nízkého napětí, veřejný vodovod a 
kanalizaci, přičemž všechny přípojky jsou vyvedeny na hranici vlastního pozemku. Všech-
ny sítě vedou v komunikaci a podél komunikace před vlastním stavebním pozemkem. Pří-
jezd k RD bude sjezdem z ulice Samostatnost. Přiložená projektová dokumentace je 
v souladu s územním plánem města Bystřice pod Hostýnem, proto není potřeba žádat o 
žádné výjimky.   
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Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 
Vlastník pozemku:  Josef Hrubý 
    Mlýnská 123, 76861 Bystřice pod Hostýnem 
 
Sousední pozemky: 
 
Parcelní 
číslo 

Vlastník Adresa majitele Druh pozemku 
Výměra 
[m2] 

st. 801 
Šindelek Radovan a 
Šindelková Yvona 

Samostatnost 754,  
768 61 Bystřice p. H. 

zastavěná plo-
cha a nádvoří 

324 

447/16 
Šindelek Radovan a 
Šindelková Yvona 

Samostatnost 754,  
768 61 Bystřice p. H. 

zahrada 477 

447/17 Josef Hrubý 
Mlýnská 123,  
768 61 Bystřice p. H. 

zahrada 278 

447/19 
Ing. Václav Drešer a 
MUDr. Dana Drešerová 

Samostatnost 1484,  
768 61 Bystřice p. H. 

ostatní plocha 509 

447/18 
Ing. Václav Drešer a 
MUDr. Dana Drešerová 

Samostatnost 1484,  
768 61 Bystřice p. H. 

ostatní plocha 256 

 

2.1.4 Údaje o stavbě 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu na pozemku č. 447/15 
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. 
Dispozice domu je 4+1, v prvním podlaží se nachází obývací pokoj funkčně propojený 
s jídelnou a kuchyní, ze které je ještě vstup do spíže. Dále se zde nachází hala se schodiš-
těm, zádveřím a technickou místností. Zboku je navržena garáž, která je s domem funkčně 
propojená. V druhém nadzemním podlaží je navržena ložnice, dva dětské pokoje, pracov-
na, šatna, koupelna, WC a komora. 
 Z prvního nadzemního podlaží je přístup z obývacího pokoje na terasu orientova-
nou na jihozápad. Dům je řešen jako nepodsklepený. 
 Rodinný dům je dle požadavků investora určen pro čtyř – pětičlennou rodinu. 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. (předpis č. 
20/2012) O obecných technických požadavcích, které tímto splňuje a není třeba žádat o 
žádné výjimky. 
 Stavební práce musí probíhat v dle platných norem a vyhlášek o provedení práce. 
Na stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního dozoru. Práce 
musí probíhat dle platné projektové dokumentace. Případné změny se musí zapsat do sta-
vebního deníku a zanést do projektové dokumentace. V závislosti na velikosti změny od 
původní verze se tato nahlásí na stavební úřad. Během výstavby nesmí být narušeny poža-
davky dotčených orgánů a je také nutné dbát na BOZP dle platného znění.  
Navrhovaný rodinný dům splňuje požadavky stanovené z hlediska ochrany životního pro-
středí. Žádné stavební práce související s výstavbou objektu nebudou nepříznivě ovlivňo-
vat své okolí. Odpady budou převáženy na místní skládku, aby nezpůsobovaly znečištění 
životního prostředí. 
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Navrhované kapacity stavby: 
 
Zastavěná plocha:  138m2 
Obestavěný prostor:  720m2 
Užitná plocha:   217m2 
Počet bytů:   1 
Počet uživatelů:  4-5 
 
Základní předpoklady výstavby: 
 
Předpokládané zahájení stavby: 04/2014 
Předpokládané ukončení stavby: 09/2015 
 
Postup výstavby:  
 
Odstranění zeleně, skrývka ornice, výkopové práce, přípojky, základové konstrukce, hrubá 
stavba (svislé nosné konstrukce, schodiště, stropy, příčky, zastřešení), výplně otvorů, 
vnitřní instalace, omítky, podlahy, fasáda (zateplení), terénní úpravy, dokončovací práce. 
 
Orientační náklady stavby: 
 
Obestavěný prostor:   720 m3 
Orientační cena/m3:   4 653 Kč 
Náklady na obestavěný prostor: 3 350 160 Kč 
 
Zpevněné plochy:   52 m2  
Orientační cena/m2:   3500 Kč 
Náklady na zpevněné plochy: 182 000 Kč 
 
Inženýrské sítě:   45 m2 
Orientační cena/m:   2500 Kč 
Náklady na inženýrské sítě:  112 500 Kč 
 
Oplocení:    138 m 
Orientační cena/m:   3000 Kč 
Náklady na oplocení:   414 000 Kč 
 
Náklady celkem:   4 058 660 Kč 
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2.2 Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 Popis území stavby 
a) Stavební pozemek, na kterém je navrženo umístění rodinného domu, se nachází 

v ulici Samostatnost v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem. Jedná se o po-
zemek s parcelním číslem 447/15, který je veden na katastrálním úřadě jako zahrada. 
Celková rozloha pozemku činí 406m2 a investorovi náleží ještě pozemek s č.p.p. 
447/17, jehož rozloha je 278m2, a který leží v bezprostřední blízkosti. Tento poze-
mek se bude využívat v průběhu stavby ke skladování materiálu. Celková výměra te-
dy činí 684m2. Pozemek je mírně svažitý, bez stávajících staveb, s orientací na jiho-
západ. Příjezd na staveniště je přímo z místní komunikace. Staveniště je pro stavbu 
RD vhodné, dostupnost dobrá. 

b) Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, pozemek se nachází v zastavěné 
části území, takže se nepředpokládají žádné problémy s jeho výstavbou. 

c) Pozemek se nenachází v blízkosti ochranných ani bezpečnostních pásem. 
d) Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) Budoucí stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, projektová dokumenta-

ce je vypracována v souladu s platnými předpisy a nebude svým vzhledem narušovat 
celkový ráz řešeného území. 

f) Před započetím všech prací je nutno pozemek očistit od současného porostu- drobné 
keře a nízká tráva. 

g) Nejsou evidovány žádné požadavky k záboru zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa. 

h) Všechny potřebné inženýrské sítě vedou v místní komunikaci a v chodníku. Bude 
provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řád.  

i) Předpokládaný začátek stavby:  04/2014 
Předpokládaný konec stavby:  09/2015 

 

2.2.2 Celkový popis stavby 

2.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena pro bydlení čtyř až pětičlenné rodiny. 
Užitná plocha:     217m2 
Počet bytů:     1 
Počet uživatelů:    4-5 

2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Rodinný dům je koncipován jako nepodsklepený, samostatně stojící objekt 
s přilehlou garáží. 

b) Výsledný architektonický návrh tvoří dvě vzájemně propojené hmoty, z nichž každá 
plní svou funkci a jsou uspořádány tak, aby odpovídaly každodennímu provozu. Prv-
ní z nich je garáž pro osobní automobil, která je konstrukčně spojena s domem a je 
zde možnost pohodlně využít průchodu z garáže do hlavní obytné části domu i za 
nepříznivého počasí. Ta je tvořena jedinou bytovou jednotkou o dvou nadzemních 
podlažích s užitnou plochou 217m2.  

c) Vnější vzhled domu je pojatý klasickým stylem s omítkou a nátěrem fasádní barvou 
ve žluté barvě. Střecha je navržena jako sedlová dvouplášťová se sklonem 29°, nad 
garáží potom sklon mírnější – 15°. Terén pozemku je za účelem stavby srovnán do 
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roviny zhruba na polovině pozemku, zbytek je ponechán. Oplocení přiléhající 
k místní komunikaci má podezdívku z imitace kamene a dřevěnou výplň mezi sloup-
ky. 

2.2.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Dispozice domu je 4+1, v prvním podlaží se nachází obývací pokoj funkčně propojený 
s jídelnou a kuchyní, ze které je ještě vstup do spíže. Dále se zde nachází hala se schodiš-
těm, zádveřím a technickou místností. Zboku je navržena garáž, která je s domem funkčně 
propojená. V druhém nadzemním podlaží je ložnice, dva dětské pokoje, pracovna, šatna, 
koupelna, WC a komora. 
 Z prvního nadzemního podlaží je přístup z obývacího pokoje na terasu orientova-
nou na jihozápad. Dům je řešen jako nepodsklepený. 

2.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena jako bezbariérová. 

2.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené řešení rodinného domu odpovídá požadavkům na bezpečnost při užívání. 
K ohrožení zdraví může dojít pouze z vlastní nedbalosti a to například při užívání domá-
cích spotřebičů a topných těles. Podrobná bezpečnostní opatření budou uvedena 
v uživatelských pokynech jednotlivých spotřebičů a zařízení. 

2.2.2.6 Základní technický popis staveb 

Zemní práce: 
Na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 200mm a části zeminy. 

Tyto budou uloženy na deponii na pozemku pro další využití. Přebytečná zemina bude 
odvezena. Následně bude provedeno hloubení rýh. 
 
Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20 v nezámrzné hloubce 
– 1m pod upraveným terénem. Návrh rozměrů základů dle zatížení a umístění stavby je 
součástí přílohy. Podkladní betonová deska o tl. 150mm bude vyztužena KARI sítí 
5/100x100mm. 
 
Svislé konstrukce: 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM BETA 
SENDWIX 8DF-LD tl. 240mm na tenkovrstvé lepidlo SX-ZM 921 o tl. 2mm. Příčky 
v prvním nadzemním podlaží budou vyzděny z vápenopískových cihel KM BETA 4DF-
LD o tl. 115mm. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy lehké sádrokartonové příčky 
Knauf o tl.125mm. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno kontaktním zateplovacím 
systémem z desek z kamenné vlny ROCWOOL FASROCK LL s kolmými vlákny v tl. 
180mm. 
 
Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce je navržena z keramobetonových nosníků HODO KT-CH po 
osové vzdálenosti 625mm a vložek HODO MIAKO 19/62,5 následně zmonolitněných be-
tonem C20/25. Celková tloušťka stropu je 250mm. V úrovni stropní konstrukce bude pro-
veden železobetonový ztužující věnec. 
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Podhledy: 
V druhém nadzemním podlaží budou provedeny sádrokartonové podhledy systému 

Knauf K-311 tl. 100mm. Dovnitř podhledu bude vložena tepelná izolace ROCKWOOL 
AIRROCK ND tl. 60mm. 
 
Schodiště: 

Schodiště je navrženo jako ŽB monolitické prefabrikované. Návrh rozměrů je sou-
částí přílohy, návrh výztuže by měl vypracovat statik- betonář. 
 
Komín: 

Je navržen pro odvod zplodin tuhých paliv z krbu umístěného v obývacím pokoji. 
Jedná se o jednoprůduchové komínové těleso Schiedel UNI plus z lehkých betonových 
tvárnic, vnější rozměr 360x360mm. Uvnitř je keramická vložka o průměru D 200mm a je 
izolován izolací z minerálních vláken. 
 
Střešní konstrukce: 

Střecha je navržena sedlová se sklonem 29°, nad garáží potom se sklonem 15°. 
Nosnou konstrukci tvoří novodobý vaznicový krov. Krokve jsou osazeny na pozednice a 
středové vaznice. Jako střešní krytina bude použita betonová taška KM BETA Hodonka 
v hnědé barvě. Zateplení krovu bude provedeno mezi krokvemi a pod krokvemi minerální 
izolací z kamenné vlny ROCKWOOL. Odvod dešťové vody bude zajištěn podokapním 
titanzinkovým žlabem a svodem napojeným na odpadní potrubí ústící do kanalizace. 
Střecha nad garáží nebude zateplena. Pořadí vrstev střešních plášťů viz. příloha P1-
Skladby konstrukcí. 
 
Okna a dveře: 

Navržena jsou plastová okna a balkonové dveře Salamander Streamline Elegant se 
zasklením izolačním trojsklem. V interiéru jsou navrženy interiérové dveře Sapeli Elegant, 
povrch dýha. Jako vchodové dveře jsou navrženy vstupní dveře Sapeli Klasik z masivu. 
 
Podlahy: 

Jako roznášecí vrstva v podlahách je navržena betonová mazanina, která bude na-
nesena na izolační vrstvě z izolace ISOVER EPS GREY 100 na terénu a ROCKWOOL 
STEPROCK ND v 2NP. V obytných místnostech a prostorách, kde nášlapnou vrstvu ne-
tvoří keramická dlažba, bude položena laminátová podlaha. V garáži, na terase a na balkó-
ně bude použita mrazuvzdorná keramická dlažba RAKO TAURUS. 
 
Odvětrání: 

Odvětrání je zajištěno přirozeně- okny. Ve spíži a v technické místnosti budou na-
instalovány větrací mřížky o velikosti 250x250mm 
 
Tepelná izolace: 

Obvodové stěny budou zatepleny minerální izolací z kamenné vlny ROCKWOOL 
FASROCK LL tl. 180mm. Pro zateplení střechy bude použita izolace ROCKWOOL 
AIRROCK LD tl. 180mm a ROCKWOOL AIRROCK ND tl. 60mm. Na zateplení soklu a 
základových pasů bude použit extrudovaný polystyren STYRODUR 3035CS tl. 160mm. 
Podlaha na terénu bude zateplena izolací ISOVER EPS GREY 100 tl. 130mm (kombinace 
desek tl.80mm + 50mm). Ve stropní konstrukci budou v místě vykonzolování balkonu vlo-
ženy tepelně izolační desky PIR s minerálním rounem tl. 100mm k přerušení tepelného 
mostu. 
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Izolace proti vodě a zemní vlhkosti: 
Na střeše bude betonová střešní taška KM BETA Hodonka. Proti zemní vlhkosti 

bude použita hydroizolace FATRAFOL 803, která bude odseparována od sousedních vrs-
tev geotextilií FILTEK. 
 
Úpravy povrchu: 

Jako vnitřní omítka je navržena vápenocementová jednovrstvá omítka Cemix ip 20. 
Na fasádě bude vodoodpudivá minerální omítka Cemix ip 42 zatřená akrylátovou fasádní 
barvou Cemix color B.  
 
Oplocení: 

Strana pozemku přiléhající k místní komunikaci a sousedním parcelám je oplocena 
plotem se sloupky a podezdívkou z imitace kamene. Jako výplň budou použity dřevěné 
latě. 
 
Zpevněné plochy: 

Plocha sloužící k vjezdu do garáže, stejně jako chodník budou zpevněny betonovou 
zámkovou dlažbou Presbeton Tres. Kolem objektu bude proveden okapový chodník 
z kačírku frakce 32/63mm tl. 200mm. 

2.2.2.7 Technická a technologická zařízení 

V objektu se nenachází žádná výrobní ani nevýrobní technologická zařízení. 

2.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt byl navržen s ohledem na požadovanou požární bezpečnost dle vyhlášky 23/2008 
Sb. – O technických podmínkách požární ochrany staveb, dále dle norem ČSN 73 0802 – 
Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost sta-
veb – Budovy pro bydlení a ubytování. Podrobné řešení požární bezpečnosti objektu je 
vypracováno jako samostatná příloha (viz Technická zpráva požární ochrany). 

2.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Objekt je navržen tak, aby splňoval podmínky dle normy ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochra-
na budov. Výpočet energetické náročnosti budovy – viz Tepelně technické posouzení. 

2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-
středí 

Větrání v budově je zajištěno přirozeně okny. Použité materiály budou vždy opatřeny certi-
fikátem o jejich zdravotní nezávadnosti. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky ne-
bezpečným materiálem. Odpad bude tříděn do plastových nádob a následně odvážen.  

2.2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky z vnějšího prostředí 

Stavba se nachází v klidné lokalitě v okrajové části města. Není tudíž uvažováno se škodli-
vými vlivy od průmyslové výstavby. Radonový průzkum nebyl proveden, bude použita 
izolace proti zemní vlhkosti s radonovou bariérou FATRAFOL 803. Hladina podzemní 
vody nebyla zjištěna. Parcela neleží v poddolovaném ani seizmickém území a nezasahují 
do ní ani ochranná či bezpečnostní pásma. Žádné další škodlivé vlivy působící na stavbu 
nebyly stanoveny. 
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2.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Rodinný dům bude na severovýchodní straně pozemku napojen na přípojky vodovodu, 
silového vedení nízkého napětí a kanalizačního potrubí. Plynová přípojka není zřízena. 
Elektroměr bude umístěn na domě, vodoměr ve vodoměrné šachtě. Na pozemku se dále 
nachází revizní šachta kanalizace. 
 Přípojka vodovodu bude z trubek 32x2,9 HDPE 100 SDR11. Kanalizační přípojka 
je navržena z trubek kameniny o průměru 150mm. Trubky musí být uloženy ve spádu 3-
5% a fixovány směrově a výškově betonovými patkami a obetonovanými hrdly. 

2.2.4 Dopravní řešení 
Napojení na místní komunikaci je řešeno dle projektové dokumentace a to výjezdem do 
ulice Samostatnost. Vjezd je tvořen betonovou zámkovou dlažbou Presbeton, stejně tak je 
řešen i přístupový chodník k domu. 

2.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Terén je asi do poloviny pozemku srovnán do roviny. Zpevněné plochy budou vydlážděny 
zámkovou dlažbou Presbeton, okapový chodník bude proveden zásypem z kačírku v tl. 
200mm. Nezpevněné plochy budou v konečné fázi zatravněny a osázeny stromy a keři. 

2.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Jejím provozem nebudou překročeny 
stanovené limity hluku a vibrací. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 
7:00 do 21:00 hodin. Obyvatelé okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průbě-
hem stavebních prací.  

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečištění veřejných komunikací. Bude za-
jištěn trvalý úklid vozovky před objektem.  

Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách, které budou umís-
těny na ploše pozemku. Tento odpad bude jedenkrát týdně vyvážen na řízenou skládku. Při 
realizaci stavby bude vzniklý odpad evidován (stavební suť, obaly a plechovky apod.).  

Sejmutá ornice je skladována na pozemku investora a bude použita pro dokončova-
cí terénní úpravy. Nezastavěné plochy budou zatravněny.  

2.2.7 Ochrana obyvatelstva 
Umístění, charakter a vlastní řešení stavby splňuje požadavek z hlediska ochrany obyvatel-
stva, po dokončení nebude zdrojem škodlivých látek. 

2.2.8 Zásady organizace výstavby 
a) Stavba bude mít zřízenou vodovodní přípojku napojenou na veřejný vodovodní řád. 

Součástí této přípojky je vodoměrná šachta s vodoměrem. Objekt bude napojen na si-
lové vedení nízkého napětí, elektroměr bude umístěn na domě. 

b) U objektu bude zřízena jednotná kanalizační přípojka, do které bude svedena jak 
splašková, tak kanalizační voda. Tato přípojka bude napojena na veřejnou kanalizač-
ní síť, která ústí do čističky odpadních vod v místní části města – Rychlov. 

c) Staveniště se nachází v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem. Pozemek je 
mírně svažitý, přístupný z místní komunikace. V prostoru staveniště se nenacházejí 
žádné stromy. Před realizací zemních prací je nutno odstranit keře, odebrat ornici 
v tloušťce 100-200mm. 
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Vjezd na staveniště je přímo z místní komunikace. Před domem bude vybudována 
zpevněná příjezdová plocha z betonové zámkové dlažby Presbeton. 

d) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Jejím provozem ne-
budou překročeny stanovené limity hluku. V době provádění stavebních prací je rizi-
ko zvýšené prašnosti v okolí pozemku a majitelé sousedních domů budou s touto 
skutečností seznámeni. 

e) Stavba bude pro zajištění bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob na 
soukromý pozemek oplocena. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy ani vzrostlé 
keře, takže nejsou žádné zvláštní požadavky na související práce s kácením dřevin. 

f) Stavba nebude svým rozsahem zasahovat do prostoru sousedních pozemků, ke skla-
dování materiálu bude využit pozemek investora, který bude svou rozlohou dostaču-
jící. Po dobu výkopových prací je nutno zajistit čištění přiléhající komunikace od 
zeminy zavlečené ze stavby místními technickými službami.  

g) Komunální odpad bude skladován v uzavřených nádobách, které budou umístěny na 
vyhrazené ploše pozemku. Tento odpad bude jedenkrát týdne vyvážen na řízenou 
skládku. Při realizaci bude vzniklý odpad evidován (stavební suť, obaly a plechovky 
apod.). Použité materiály musí být opatřeny certifikátem o zdravotní nezávadnosti. 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. 

h) Terén je zhruba do poloviny pozemku srovnán do roviny. Skrytá ornice v tl. cca 
200mm bude skladována na pozemku investora pro pozdější využití k rekultivaci a 
sadovým úpravám. Výkopové práce budou provedeny rypadlo nakladačem CAT 
444E. Vykopaná zemina se použije pro pozdější zásypy a nevyužitý výkopek bude 
odvezen na skládku. 

i) Práce je třeba provádět s ohledem na ochranu životního prostředí. Je nutné pod od-
stavená nákladní auta a stroje podkládat ocelovou vaničku, která zachytí případné 
unikající škodlivé látky z vozu. V případě havárie – úniku škodlivých látek – je nutné 
znečištěnou půdu odtěžit a odvézt ze staveniště na specializovanou skládku. Všechny 
stroje a zařízení se budou po staveništi pohybovat po vyznačených trasách, aby se 
zbytečně neničily ostatní plochy. 

j) Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy a vyhlášky, zvláště pak: 

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník 
práce 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení 
projektové dokumentace 

- veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 
povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky.  

Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabul-
kami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Před zahájením všech zemních prací (vý-
kopy, zabezpečovací práce - vrty) je třeba vytyčit za přítomnosti správců vedení inženýr-
ských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami. 

 
k) Nebudou provedeny žádné úpravy pro bezbariérové užívání stavby, protože investor 

nepožaduje bezbariérové řešení objektu. 
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l) V okolí staveniště není nutnost zřizovat uzavírky ani objížďky, proto není potřeba 
zpracování projektu dopravně inženýrských opatření. Před prostorem staveniště bude 
umístěná výstražná značka upozorňující na výjezd vozidel stavby. 

m) Během vydatných dešťů je nutné práci přerušit do doby, dokud nebudou vhodné 
podmínky. Při silném nárazovém větru o rychlosti nad 11m.s-1 je nutno práce přerušit 
kvůli možnému zvýšenému riziku úrazu při práci ve výškách. Provádění hydroizola-
ce spodní stavby je možno pouze při venkovní teplotě -5°C a vyšší, nesmí se prová-
dět za deště a sněžení. Všichni členové pracovních čet musí být seznámeni 
s konkrétním pracovním postupem. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
- Zemní práce – 5 dní 
- Betonáž základů – 5dní 
- Technologická přestávka – 28 dní 
- Betonáž podkladní betonové desky – 2 dny 
- Technologická přestávka – 28 dní 
- Zdění 1NP – 3 dny 
- Pokládka stropních nosníků a vložek – 3 dny 
- Zřízení věnce, bednění stropu – 2 dny 
- Betonáž stropní konstrukce – 1 den 
- Technologická přestávka – 28 dní 
- Zdění 2NP – 2 dny 
- Zřízení věnce, bednění – 2 dny 
- Betonáž věnce – 1 den 
- Technologická přestávka – 28 dní 
- Provedení krovu a pokrývka střechy – 14 dní 

 
Termín zahájení výstavby:  04/2014 
Termín ukončení výstavby:  09/2015 

  



14 
 

2.3 Technická zpráva k projektu pro realizaci stavby 

2.3.1 Účel objektu 
Jedná se o novostavbu rodinného domu v okrajové části města Bystřice pod Hostýnem. 
Rodinný dům je dvoupodlažní se dvěma nadzemními podlažími a garáží provozně i kon-
strukčně spojenou s domem. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 29°, nad 
garáží je potom sklon 15°.  

Rodinný dům je určen pro pohodlné užívání čtyř až pětičlennou rodinou. 

2.3.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení pří-
stupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

Rodinný dům je navržen v mírně svažitém terénu s orientací na jihozápad. 
Výsledný architektonický návrh tvoří dvě na sebe navazující funkční jednotky, 

z nichž každá plní svou funkci a jsou provozně i dispozičně uspořádány tak, aby odpovída-
ly každodennímu provozu. Těmito jednotkami je myšlená obytná část a garáž. Bytová jed-
notka je dvoupodlažní, se dvěma nadzemními podlažími, garáž poskytuje stání pro jeden 
automobil a dostatek prostoru pro uložení sportovního náčiní, vybavení pro práci na zahra-
dě a v dílně. 

Dispozičně je dům řešen jako 4+1 s celkovou užitnou plochou 217m2. Za vstupními 
dveřmi je navrženo zádveří, odkud je přístup do technické místnosti a do prostorné vstupní 
haly. Je odtud také možnost přístupu do garáže. Z haly se dá jít na WC a do kuchyně, která 
je funkčně propojená s obývacím pokojem spojeným s jídelnou, odtud následuje vstup na 
prostornou terasu za domem s vyhlídkou do zahrady. V kuchyni je navržena odvětraná spíž 
k uskladnění potravin. Z již zmiňované haly vede monolitické schodiště, obložené dřevě-
nými stupni, do druhého nadzemního podlaží. Schodiště vede na chodbu, ze které jsou dále 
vstupy do dvou dětských pokojů, ložnice, šatny, pracovny, koupelny, WC a komory. 
V ložnici a jednom z dětských pokojů je navržen vstup na propojený balkon taktéž 
s výhledem na zahradu za domem. 

Vzhled domu je koncipován v klasickém pojetí se sedlovou střechou, aby respekto-
val územní plán dané lokality a zapadal do okolní zástavby.  

Terén pozemku je zhruba na polovině rozlohy srovnán do roviny. 
V severovýchodní části pozemku se nachází vjezd do garáže a vstup do domu. Veškerá 
nezpevněná plocha bude ve finální fázi zatravněna a osázena stromy a keři. 

Nebylo požadováno bezbariérové řešení objektu, proto k němu nebylo v návrhu 
přihlíženo. 

2.3.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvět-
lení a oslunění    

Kapacity vychází ze záměru, aby rodinný dům vyhovoval čtyř až pětičlenné rodině. Pokoje 
jsou však navrženy tak, aby velikostně vyhověly i pro potřeby dvou osob. 

Celková výměra pozemku dle katastru nemovitostí činí 684m2.  
 
Parametry stavebních a inženýrských objektů: 
 
SO01 – Rodinný dům 
SO02 – Zpevněná plocha betonovou dlažbou 
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SO03 – Zpevněná plocha kačírkem 
SO04 – Vodovodní přípojka 
SO05 – Přípojka el. vedení NN 
SO06 – Přípojka kanalizace 
SO07 – Oplocení pozemku 
SO08 – Sadové úpravy 
 
Zastavěná plocha:  138m2 
Obestavěný prostor:  720m2 
Užitná plocha:   217m2 
Počet bytů:   1 
Počet uživatelů:  4-5 
Zpevněné plochy:  52m2 
 

Vjezd do garáže a vstup do domu jsou situovány na severovýchodní straně pozem-
ku. Většina obytných prostor směřuje na jih, čímž je zajištěn dostatek proslunění. 

2.3.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
Zemní práce: 

Před zahájením zemních prací bude objekt vytyčen lavičkami. Zřetelně se označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. 

Vlastní zemní práce začnou skrývkou ornice v tloušťce cca 200mm. Ta potom bude 
uložena na vhodném místě stavební parcely pro pozdější využití. Následně budou provede-
ny výkopy pro základové pasy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. 

Výkop posledních 100mm bude pro základové pasy bude proveden ručně těsně 
před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spá-
ry. V průběhu výkopových prací bude potřeba základovou spáru důsledně chránit proti 
mechanickému poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 
 
Základové konstrukce: 

Objekt bude založen na monolitických základových pasech z betonu C16/20 
v nezámrzné hloubce -1m pod upraveným terénem. Šířka základu pod nosnou obvodovou 
zdí je stanovena na 400mm a výška 850mm. Pod střední nosnou zdí je navržena šířka zá-
kladu 450mm a výška 500mm. Pod příčkami je navržen základ 300x300mm. Návrh rozmě-
rů základů dle zatížení a umístění stavby je součástí přílohy P2. Podkladní betonová deska 
o tloušťce 150mm bude vyztužena KARI sítí 5/100x100mm.  
 
Svislé konstrukce: 

Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z vápenopískových cihel KM BETA 
SENDWIX 8DF-LD tl. 240mm na tenkovrstvé lepidlo SX-ZM 921 o tl. 2mm. Příčky 
v prvním nadzemním podlaží budou vyzděny z vápenopískových cihel KM BETA 4DF-
LD o tl. 115mm. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy lehké sádrokartonové příčky 
ze systému Knauf o tl. 125mm. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem z minerální izolace z desek z kamenné vlny ROCKWOOL 
Fasrock LL tl. 180mm. 
 
Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce je navržena z keramobetonových nosníků HODO KT-CH po 
osové vzdálenosti 625mm a vložek HODO MIAKO 19/62,5 následně zmonolitněných be-
tonem C20/25. Celková tloušťka stropu je 250mm. V úrovni stropní konstrukce bude pro-
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veden železobetonový ztužující věnec. V kuchyni a v hale jsou navrženy nosné ŽB monoli-
tické průvlaky, které budou vyrobeny u výrobce prefabrikátů na zakázku. Výztuž je nutno 
spočítat statikem. Průvlaky budou uloženy před pokládkou stropních nosníků. 
 
Podhledy: 

V garáži bude SDK podhled od firmy Knauf z nosné konstrukce tvořené krokvoými 
závěsy pro CD 60x27mm a CD 60x20mm, s jednoduchým opláštěním sádrokartonovou 
deskou. Ve druhém nadzemním podlaží je navržen podhled od firmy Knauf s vloženou 
minerální izolací z kamenné vlny ROCKWOOL tl. 60mm a jednoduchým opláštěním. 

 
Schodiště: 
 Schodiště spojuje první a druhé nadzemní podlaží. Bude zhotoveno ze dvou prefab-
rikovaných ramen, která budou vyrobena u nejbližšího výrobce prefabrikovaných dílců na 
zakázku. Výpočet a schéma schodiště je součástí přílohy P3. Schodiště bude uloženo 
v úrovni podest do kapsy ve zdivu a v úrovni stropu na nosnou zeď mezi kuchyní a halou 
na maltu cementovou tl. 15mm ještě před provedením betonáže stropní desky. Na schodiš-
ťových stupních bude nalepen dřevěný obklad, pro stupnice tl. 40mm, pro podstupnice tl. 
20mm. Zábradlí bude dřevěné, kotvené do schodišťových stupňů. 
 
Komín 

Pro odvod zplodin tuhých paliv bude zabudován komínový systém Schiedel UNI 
plus, jednoprůduchové těleso z lehkých betonových tvárnic s vnějším rozměrem 
360x360mm. Uvnitř je keramická vložka o průměru D 200mm obalená izolací 
z minerálních vláken. Nadstřešní část se skládá z komínové hlavy Schiedel UNI final, která 
je součástí dodávky výrobce. 
 
Střešní konstrukce: 
 Střecha je sedlová, se sklonem 29° nad obytnou částí a 15° nad garáží. Nosnou 
konstrukci tvoří vaznicový krov. Na obvodové zdi jsou uloženy pozednice (140x140mm), 
na štítových zdech potom středové vaznice (140x180mm), které jsou podepřeny sloupky 
(140x140mm). Na vaznice jsou uloženy krokve (100x180mm), které jsou ve vrcholu spo-
jeny přeplátováním a dodatečným zajištěním svorníkem. Vodorovné spojení krovu zajišťu-
jí kleštiny (80x180mm), které jsou kampovány do vaznic. Pro větší tuhost jsou přidané 
kleštiny i ve vrcholu. Pozednice jsou kotveny do železobetonového věnce svorníkovými 
kotvami Fischer.  

Jako střešní krytina je navržena betonová taška KM BETA Hodonka v hnědé barvě 
s roztečí latí 330mm, na rozhraní střechy s obytnou částí a garáží se použije taška úžlabní 
s vnitřním úhlem 170°. 

Zateplení bude mezi a pod krokvemi, skladba viz příloha P1-Skladby konstrukcí. 
Odvod dešťové vody bude zajištěn titanzinkovým podokapním žlabem a svodem napoje-
ným na odpadní potrubí. 
 
Izolace proti vodě: 

Jako izolace proti zemní vlhkosti bude použita folie na bázi PVC-P FATRAFOL 
803, která bude spojována svařováním horkým vzduchem. Od ostatních vrstev bude folie 
odseparována geotextilií FILTEK z obou stran. Při provádění hydroizolace bude postupo-
váno v souladu s předepsanými návody od výrobce. 

Na střechu bude použita betonová střešní taška KM BETA Hodonka, ukládaná na 
latě a kontralatě. Jako pojistná hydroizolační vrstva uložená na krokvích je navržena folie 
Jutadach 135 AP. 
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Tepelná izolace: 

Obvodové zdivo bude zatepleno minerální izolací z desek z kamenné vlny 
s kolmými vlákny ROCKWOOL FASROCK LL tl. 180mm. Pro zateplení základů a 
soklové části bude použit extrudovaný polystyren STYRODUR 3035CS tl. 180mm. 
V místě vykonzolování balkonu keramickými nosníky v úrovni železobetonového věnce 
bude vložena izolační deska PIR tl. 100mm k přerušení tepelného mostu. Střešní konstruk-
ce je izolovaná mezi krokvemi izolací ROCKWOOL AIRROCK LD tl. 180mm a pod 
krokvemi vloženou tepelnou izolací do sádrokartonového podhledu ROCKWOOL 
AIRROCK ND tl. 60mm. Podlaha na terénu bude zateplena izolací ISOVER EPS GREY 
100 tl. 130mm ve dvou vrstvách (80mm+50mm). 
 
Konstrukce klempířské: 

Venkovní parapety jsou navrženy jako hlíníkové tažené, parapet u balkonových 
dveří bude z extrudovaného hliníku. Podokapní žlaby a svody budou z titanzinku od firmy 
RHEINZINK. 

 
Výplně otvorů: 

Okna budou plastová od firmy Salamander, zasklená izolačním trojsklem. Stejného 
typu budou i balkonové dveře v druhém nadzemním podlaží, pro vstup na terasu v 1NP je 
použito plastové francouzské okno od firmy Salamander se zdvižně posuvným a výklop-
ným křídlem. Do střechy budou osazena dřevěná střešní okna Velux. V interiéru budou 
použity interiérové dveře Sapeli Elegant v obložkové zárubni, povrch dýha, vchodové dve-
ře jsou navrženy Sapeli Klasik z masivu do rámové zárubně. 
 
Podlahy: 

Roznášecí vrstvu v podlahách bude tvořit betonová mazanina, nanesená na izolační 
vrstvě z izolací ISOVER EPS GREY 100 na terénu a ROCKWOOL STEPROCK ND 
v druhém nadzemním podlaží. Nášlapná vrstva je zvolena dle účelu místnosti. V obytných 
místnostech a prostorách, kde není nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou, bude la-
minátová podlaha. Všechny nášlapné vrstvy jsou po obvodu ukončeny soklem z totožného 
materiálu. V garáži bude použita mrazuvzdorná keramická dlažba RAKO. 
 
Obklady: 

Ve všech hygienických místnostech a v kuchyni jsou navrženy keramické obklady 
od firmy RAKO. Výšky obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží. 
 
Úpravy povrchu: 

Uvnitř objektu budou jednovrstvé vápenocementové omítky CEMIX ip 20 tl. 
10mm, fasáda bude v provedení tenkovrstvé vnější vodoodpudivé minerální omítky CE-
MIX ip 42 tl. 2mm s vyrovnávacím nátěrem akrylátovou fasádní barvou CEMIX COLOR 
B.  
 
Větrání: 

Odvětrání objektu bude zabezpečeno přirozeně – otvíravými a sklápěcími okny, ve 
spíži a technické místnosti budou větrací otvory zakryté větracími mřížkami 250x250mm. 
V garáži budou větrací mřížky umístěny v garážových vratech. 
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Zpevněné plochy: 
Plocha sloužící k vjezdu do garáže a chodník ke vchodovým dveřím budou zpevně-

ny betonovou zámkovou dlažbou Presbeton TRES. Kolem objektu bude proveden okapový 
chodník z kačírku frakce 32/63mm tl. 200mm. 
 
Oplocení: 

Strana pozemku přiléhající k místní komunikaci a sousedním parcelám je oplocena 
plotem se sloupky a podezdívkou z imitace kamene. Jako výplň budou použity dřevěné 
latě. 

2.3.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvo-
rů 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky dle normy ČSN 73 0540-2 (2011) – Tepel-
ná ochrana budov. Výpočty a posouzení konstrukcí jsou v samostatné příloze. 

2.3.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

Průzkumy a měření objemové aktivity radonu nebyly provedeny. Bude použita izolace 
proti zemní vlhkosti s radonovou bariérou FATRAFOL 803. Základové poměry jsou před-
pokládány jednoduché, při výpočtu rozměrů základů bylo vycházeno z tabulkových hod-
not. Výpočet je uveden v samostatné příloze.  

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Parcela neleží v poddolovaném území ani 
na území se seizmickou aktivitou. 

2.3.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případ-
ných negativních účinků 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na okolní pozemky a stavby. Je-
jím provozem nebudou překročeny stanovené limity hluku. V době provádění stavebních 
prací je riziko zvýšené prašnosti v okolí pozemku a majitelé sousedních domů budou 
s touto skutečností seznámeni.  

Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených nádobách, které budou umís-
těny na vyhrazené zpevněné ploše pozemku. Odpad bude jedenkrát týdně vyvážen na říze-
nou skládku. 

2.3.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Technická zpráva požární ochrany je vypracována jako samostatná příloha projektu. 

2.3.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 
Všechny použité materiály musí být opatřeny certifikátem o zdravotní nezávadnosti a musí 
být šetrné k životnímu prostředí. 

2.3.10 Dopravní řešení 
Napojení stavby na místní komunikaci je řešeno sjezdem do garáže z ulice Samostatnost. 
Vjezd je tvořen betonovou zámkovou dlažbou Presbeton TRES, stejně tak i přístupový 
chodník ke vchodovým dveřím. 
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2.3.11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických poža-
davcích na stavby. Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek o provede-
ní práce. Na stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního dozo-
ru. 

Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy a vyhlášky, zvláště pak: 

• ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník práce 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při prá-

ci na staveništích 
• zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace 

• veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 
povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené 
a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám. Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce - vrty) je třeba 
vytyčit za přítomnosti správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit ko-
panými sondami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. 5. 2013       Vypracovala: Petra Šindelková 
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3 Závěr 
Projekt rodinného domu je navržen v souladu s platnými předpisy a vyhláškami, splňuje 
zadané požadavky na funkční využití i z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky a 
akustiky budov. V původní studii měl tvořit nosnou konstrukci střechy hambálkový krov, 
který byl nakonec nahrazen krovem vaznicovým, a to z důvodu zajištění lepší stability 
střešní konstrukce, větší tuhosti ve vodorovném směru a s tím souvisejícím jednodušším 
řešením kotvení pozednic ke zdivu.  
 Podařilo se vytvořit ucelený návrh stavby pro bydlení, odpovídající svým tvarem a 
konstrukčním řešením požadavkům investora. 
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