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Podklady a literatura 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky, včetně vyhl. č. 499/2006 o 
dokumentaci staveb, zák. č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií, ČSN, normativní 
dokumenty nižší úrovně. Provozní a hygienické požadavky pro daný typ provozu. 
Směrnice děkana č. 12/2009 Úprava, odevzdávání a zveřejňování diplomových prací (+ 
Přílohy). Interní pokyn vedoucího ÚPST č. 2/2007 Forma zpracování VŠKP (+ Příloha 1: 
vzor popisového pole). Vzor Průvodního dokumentu závěrečné práce vedené na ÚPST.  
Zásady pro vypracování 
Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení novostavby pro účel 
rodinného domu s projekční kanceláří o 2 nadzemních podlažích, nepodsklepený. Cíl 
práce: vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 
vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky 
(v textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a 
k obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým 
plátnem s předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou 
opatřeny popisovým polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky.  
Požadované výstupy dle uvedené Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 
námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce (projektová dokumentace – body 
A,B,F dle vyhlášky č.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad 
se zadáním, změny oproti původní studii).  
Příloha textové části VŠKP v případě, že bakalářskou práci tvoří konstruktivní projekt, 
bude povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení stavby (technická situace, základy, 
půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé řezy, pohledy, detaily, výkresy 
sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, specifikace, tabulky skladeb 
konstrukcí – rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální 
posouzení stavebních konstrukcí. 
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Anotace práce Projekt řeší novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je 

jednopodlažní s obytným podkrovím a je nepodsklepený. První 
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Úvod: 
 
 Bakalářská práce řeší rodinný dům s provozovnou. Jedná se o provoz projekční 

kanceláře. Stavební parcela se nachází na severní Moravě ve městě Šternberk. Pozemek je 

mírně svažitý a v severní části přechází v les. Jedná se o klidnou část obce. 

 Ve východní části pozemku je zřízena příjezdová komunikace z ulice Vrchní. 

Příjezdovou cestu lemuje gabionová opěrná zeď. Objekt je osazen do svahu v 

severovýchodní části pozemku. 

 Přízemí je řešeno jako zcela obytná část. Dispozice objektu je navržena tak, aby 

obytné místnosti byly orientovány na jih, jihozápad až západ. Na západní straně domu jsou 

navrženy velká francouzská okna se vstupem na terasu. Východní a severní části fasády 

jsou obloženy dřevěným obkladem. 

 Z důvodu velkého využití dřevěných prvků v navrhované stavbě jsem se v 

teoretické části zaměřil na dřevo jako takové, jeho výhody, nevýhody ve stavebnictví a 

problémy, které jsou s využitím dřeva spojeny. 

 Objekt je navržen jako nízkoenergetická budova skupiny A - Velmi úsporná. 
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a) Identifikační údaje 
 

Stavba:    Rodinný dům s projekční kanceláří 

Charakteristika stavby: Novostavba rodinného domu s garáží 

Stupeň:   Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Stavebník:   - 

Místo stavby:   Šternberk, číslo parcely 1128, Česká republika 

Stavební parcela:  k.ú. Šternberk, číslo parcely 1128 

Kraj:    Olomoucký 

Stavební úřad:   Šternberk 

Zhotovitel:   - 

Projektant:   Jan Stuchlík,  Vinohradská 52, Šternberk, 785 01 

Autorizace:  Bakalářská práce VUT FAST,  

  vedoucí Ing. arch. Ivana Utíkalová 

Datum:    květen 2013 

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 

 Výstavba bude realizována na parcele č. 1128 (orná půda) na katastrálním území 

Šternberk. Je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města – území pro 

výstavbu rodinných domů. 

 Pozemek určený pro výstavbu je ve vlastnictví stavebníka. 

 Výměra pozemku 4213 m2. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
 

 Před zpracováním projektové dokumentace byla provedena obhlídka staveniště, 

plošné a výškové zaměření pozemku. 

 Na pozemku byl v říjnu 2012 proveden radonový průzkum. Vyhodnocení – 

radonový index nízký – závěrečná zpráva z tohoto průzkumu je samostatnou přílohou 

projektové dokumentace. 

 Druh zeminy byl určen jako hlína štěrkovitá.  



 Vyjádření správců podzemních sítí jsou součástí projektové dokumentace 

v dokladové části. 
 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: 

 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je řešeno místní obslužnou asfaltovou 

komunikací na východní straně pozemku – bude sloužit jako hlavní příjezdová 

komunikace. 
 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: 

Vodovod – vodovodní přípojka je napojena na stávající vodovodní řád DN 80. Přípojka je 

ukončena na pozemku stavebníka, 1 m od hranice. 

Kanalizace – odvod dešťových a splaškových vod je řešen samostatně. 

Dešťové vody odvedeny do dešťové kanalizace DN 400. Revizní šachta1m od hranice 

pozemku stavebníka. Splaškové vody – kanalizační přípojka je napojena na stávající 

splaškovou kanalizaci betonová DN 400. Přípojka je ukončena na pozemku stavebníka, 1m 

od hranice pozemku. 

Plynovod – připojení plynovodu bude podzemním vedením od stávajícího plynového 

pilíře, umístěného v části pozemku v oplocení (na hranici). V pilíři proveden přívod NTL 

plynovodu. 

Elektřina – připojení rodinného domu bude zemní kabelovou přípojkou od elektroměrného 

pilíře, umístěného ve východní části oplocení. 
 

Podrobnosti k napojení na technickou infrastrukturu jsou specifikovány v technické 

zprávě. 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

 Projekt byl vypracován v souladu s požadavky dotčených orgánů statní správy. 

 Při provádění prací budou taktéž dodrženy všechny podmínky stanovené ve 

vyjádření dotčených orgánů 

 

 

 

 

 



e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

 Stavba je charakterizována jako novostavba rodinného domu a je navržena 

v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Především se jedná o následující body: 

• Světlá výška obytných místností v rodinném domě je 2500 mm. 

• Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné osvětlení a větráním čerstvým 

vzduchem a vytápění s možností regulací tepla. 

• Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření mají zajištěné účinné 

odvětrání, osvětlení a jsou vytápěny s možností regulace tepla. 

Dále splňuje požadavky následujících zákonů a vyhlášek: 

• 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

• 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

• 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací dokumentace 
 

 Stavba je definována jako novostavba rodinného domu s provozovnou. Umístění 

stavby je v severní části města Šternberk. V územním plánu obce je tato oblast vymezena 

pro zástavbu rodinnými domy, regulační plán není zpracován. Vzniklou stavbou a 

architektonickým výrazem stavba nenaruší ráz okolních objektů a obce jako takové. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 
 

 Stavba není časově ani věcně vázána na žádnou jinou stavbu či opatření. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 

 Realizace stavby proběhne v jediné etapě. Předpokládané zahájení stavy je 4/2014 a 

předpokládané dokončení stavby je 10/2015. 

 

 



i) Plán kontrolních prohlídek 
 

 Přesná data kontrolních prohlídek budou stanovena v průběhu výstavby. 

 

j) Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis.Kč, dále údaje o podlahové 

ploše budovy bytové či nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových 
 

STATICKÉ ÚDAJE: 

 Počet bytů:   1 byt 

 Šířka domu:   14,400 m 

 Délka domu:   15,900 m 

 Výška objektu:  8,200 m 

 Šířka garáže:   5,250 m 

 Délka garáže:   5,750 m 

 

 Zastavěná plocha domu: 194,1 m2 

 Obestavěný prostor domu: 1591,6 m3 

 Užitná plocha domu celkem: 336,41 m2 

 

Závěr 
  
 Bakalářská práce byla vypracována v rozsahu dle zadání. Zadané požadavky 

(provozovna jako součást rodinného domu, podlahová plocha nad 300m2) byly splněny. 

Objekt je navržen dle moderního trendu nízkoenergetických budov. 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů  
 

tř. - třída TI - tepelná izolace 

rel. - relativní tep. - tepelná 

tl. - tloušťka d - tloušťka 

žb. - železobeton č.p. - číslo parcely 

č. - číslo 

SDK - sádrokarton 

VC - vápenocementová 

nn - nízké napětí 

ozn. - označení 

PT - původní terén 

ÚT - upravený terén 

l - délka 

h - výška 

b - šířka 

DN - vnitřní průměr potrubí 

PUR - polyuretanová 

M - měřítko 

PE - polyethylen 

Kr - krokev 

Pr - příložka 

Sl - sloupek 

H - hambálek 

V - výměna 

Ip - I profil 

U - součinitel prostupu tepla 

B.p.v. - Balt po vyrovnání 

Pz - pozednice 

EPS - zpěňovatelný polystyren 

XPS - extrudovaný 

S.V. - světlá výška 

K.V. - konstrukční výška 
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