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Abstrakt 

Předmětem mojí bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s výstavní 

halou pro historická vozidla, ve Vyšném Kubíně na Slovensku. Objekt je situován na 

jižním svahu a má tři nadzemní podlaží. Svislý nosný systém tvoří kombinace 

stěnového systému Porotherm, monolitického železobetonu a ocelových svařovaných 

sloupů. Vodorovný nosný systém tvoří stropy z železobetonových monolitických 

konstrukcí. Obvodový plášť objektu tvoří provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem 

v kombinaci s gabionovými  koši, jako moderním fasádním prvkem. Zastřešení objektu 

je řešeno dvěma plochými vegetačními střechami a jednou pochozí plochou střechou - 

terasou. Součástí objektu je i velká terasa s bazénem, přístupná z 1 a 2NP. Základy 

objektu tvoří železobetonové monolitické pásy a patky. Návrh objektu klade důraz na 

dispoziční řešení, tepelně technické vlastnosti a bezpečnost při užívání. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, výstavní hala, terasa, plochá střecha, gabion 

 

Abstract 

The subject matter of my Bachelor thesis is the project of a new single-family detached 

house with historical automobiles' showroom located in Vyšný Kubín in the Slovak 

Republic. The building is situated on southern slope and has three over-ground floors. 

The vertical load bearing system consists of combination of Porotherm walling system, 

monolithic iron-concrete and welted steel pillars. The horizontal load bearing system 

consists of ceilings from iron-concrete monolithic constructions. The building cladding 

consists of ventilated façade with exterior wooden trim combined with gabion baskets 

as one of modern façade elements. Roofing of the building is designed as two flat 

vegetative roofs and one flat walk-on roof - terrace. The building has also a spacious 

terrace with swimming pool accessible from both the first as well as the second floor. 

The building foundations consist of iron-concrete monolithic strips and blocks. 

The project emphasizes the layout plan, thermal technical properties and safety in use 
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ÚVOD 
 

Bakalářská práce řeší novostavbu rodinného domu s výstavní halou pro historická vozidla. 

Objekt je zasazen do jižního svahu, na parcele č. 602/1 v katastrálním území Dolný Kubín. 

Jedná se o samostatně stojící třípodlažní, nepodsklepený dům se dvěma plochými 

vegetačními a jednou pochozí střechou. Příjezd na pozemek bude zajištěn z nově 

vybudované místní komunikace. Svislý nosný systém tvoří kombinace stěnového systému 

Porotherm, monolitického železobetonu a ocelových svařovaných sloupů. Vodorovný nosný 

systém tvoří stropy z železobetonových monolitických konstrukcí. Obvodový plášť objektu 

tvoří provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem v kombinaci s gabionovými koši, jako 

moderním fasádním prvkem.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a 

příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializace jeho 

autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

 

a.1.) identifikační údaje stavby 

Název stavby:  RODINNÝ DŮM S VÝSTAVNÍ HALOU 

  parcela č. 602/1  

Místo stavby:  Vyšný Kubín 

Charakter stavby:  novostavba  

Obec:  Vyšný Kubín  

Okres:  Dolný Kubín 

Kraj:  Žilinský kraj 

 

Stupeň dokumentace:  projekt pro stavební povolení 

  

a.2.) identifikační údaje stavebníka 

Investor :  - 

 

a.3.) identifikační údaje projektanta 

Zpracovatelé jednotlivých částí: 

 - stavební řešení Tomáš Pressburger 

 - požární ochrana - 

 - statika - 

 - zdravotní technika - 

 - elektroinstalace - 

 - vytápění - 

 



a.4.) základní charakteristika stavby a její účel 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve svažitém terénu, na parcele č. 602/1 

v katastrálním území Dolný Kubín. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní, nepodsklepený 

dům se dvěma plochými vegetačními a jednou pochozí střechou. Dále řeší přípojku elektriky 

včetně odběrného místa, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, plynovodní přípojku, 

zpevněné plochy, odvodnění dešťové vody a oplocení. V pravé části pozemku budou 

provedeny dvě zpevněné plochy pro příjezd a parkování vozidel, jedna k prvnímu a druhá ke 

třetímu nadzemnímu podlaží. Příjezd na pozemek bude zajištěn z nově vybudované místní 

komunikace.  

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Objekt se nachází v okrajové části obce Vyšný Kubín. V současné době je parcela nezastavěná 

a je ve vlastnictví obce. Objekt nového rodinného domu bude postaven na parcele č. 602/1  

v katastrálním území Dolný Kubín. Parcela je vedena jako orná půda. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Byl proveden inženýrsko geologický průzkumu a měření radonového indexu.  Vjezd na 

pozemek bude z nově vybudované místní komunikace. Součástí stavby jsou nové přípojky na 

inženýrské sítě (elektrická, plynovodní, kanalizační a vodovodní) a vybudování štěrkové 

drenážní jámy pro odvod dešťových vod. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky byly splněny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se: 

- stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

- vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

-     vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 



 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona  

Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem obce Vyšný Kubín. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Stavba není vázána věcně ani časově na jiné stavby. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta zahájení výstavby:   - po vydání stavebního povolení 

Předpokládané ukončení stavebních prací:   - do 2 let od zahájení stavebních prací 

 

i) statistické 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  

Orientační hodnota stavby:                  - stanoví se na základě položkového rozpočtu  

Celkový počet bytových jednotek:       - 1 

Zastavěná plocha domu:                      - 483,08 m2 

Podlahová plocha 1NP:                   - 191,94 m2 

Podlahová plocha  2NP:                  - 157,42 m2 

Podlahová plocha 3NP:     - 189,99 m2 

Obestavěný prostor:      - 2392 m3 
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komunikací 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 



 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uvedeno v 

časti F  

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita 

3.   Požární bezpečnost  

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5.   Bezpečnost při užívání  

6.    Ochrana proti hluku 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetické náročnosti budovy a splnění porovnávaných 

ukazatelů podle jednotlivé metody výpočtu energetické náročnosti budovy 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

b) zásobování vodou 

c) zásobování energiemi 

d) řešení dopravy 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

f) elektronické komunikace 

 

 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, je v 

památkové rezervaci nebo je v památkové zóně  

Novostavba rodinného domu bude realizována na pozemku investora. V okolí stavby se 

nachází volné plochy. Příjezd a přístup na staveniště bude z nově vybudované komunikace. 

Na parcele se nenachází žádná zástavba a tudíž i žádná stavba kulturní památky – neprovádí 

se stavebně historický průzkum stavby. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, případně pozemků s ní souvisejících 

Architektonicky je objekt řešen jako samostatně stojící rodinný dům ve svažitém území. 

Rodinný dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený se třemi plochými střechami.  

 V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy dvě prostorné terasy se samostatnými 

vstupy ze západní strany. Hlavní vstup se nachází ve třetím nadzemním podlaží a je situován 

na východní stranu objektu.  

V 1NP se nachází výstavní hala, technická místnost, WC a schodiště. 

Ve 2NP se nachází schodiště, 1.chodba, 2.chodba, šatna, WC, koupelna, ložnice s koupelnou, 

1. pokoj a 2. pokoj. 

Ve 3NP se nachází zádveří, šatna, garáž, sklad, chodba, koupelna, WC, pokoj, spíž, obývací 

pokoj s kuchyní a schodiště. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch 

Svislá nosná konstrukce je navržena kombinací cihelných bloků POROTHERM 30 Profi tl. 300 

mm, monolitického železobetonu tl. 250mm a ocelových svařovaných sloupů.  

Vnitřní příčky budou cihelné POROTHERM 14 Profi tl. 140mm. 

Vnitřní schodiště bude z monolitického železobetonu, výška stupně 175mm, šířka stupně 

280mm. Tloušťka podesty  v 1NP 195mm a ve 2NP 240mm. 



Stropy budou provedeny z železobetonové konstrukce tl. 190, beton C20/25, vyztužené ocelí 

B500 B. 

Střecha nad 1.NP je navržena plochá pochozí - terasa. Nosnou část tvoří železobetonová 

konstrukce stropu, tepelně izolační část tvoří desky a spádové klíny tepelná izolace 

z pěnového polystyrénu EPS 2x80mm + 20-Xmm. 

Střecha nad 2. a 3.NP je navržena plochá vegetační s extenzivním substrátem. Nosnou část 

tvoří železobetonová konstrukce stropu, tepelně izolační část tvoří desky a spádové klíny 

tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 2x80mm + 20-Xmm. 

Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí. V zádveří, šatně 1.NP, garáži, skladu, koupelnách, WC, 

spíži, technické místnosti, a ve výstavní hale bude keramická dlažba.  V koupelně a na WC 

bude keramický obklad. V ostatních pokojích bude podlaha dřevěná dýhovaná. 

Okna a vstupní dveře budou hliníková s izolačním dvojsklem.  

Vnitřní dveře budou dýhové, typové do ocelových obložkových  zárubní.  

Venkovní fasáda na objektu bude kombinovaná z gabionů a dřevěného obkladu ze 

smrkového dřeva. Vnitřní omítky budou sádrové strojové tl. 10mm 

Tepelná izolace podlahy provedena z pěnového polystyrénu. 

Základová konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými pásy a patkami. Při 

výkopech je navrženo použití záporové pažící stěny. Pažící stěna bude následně ponechána a 

zabudovaná do obvodové konstrukce. Základové podmínky – hlína pevná písčitá F3 MS.  

Pažící stěna konzultována s  Ing. Věra Glisníková, CSc. 

Vytápění - ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým ohřívačem vod OKCE 125 

                   - objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením napojeným na plynový kotel 

      - dále se v objektu nachází krb (krbová vložka) na tuhá paliva s uzavíratelným ohništěm 

     - krbová vložka napojena na komín Schiedel  UNI 400/400, Ø200 

     - komín je od svislých a vodorovných konstrukcí dilatován nehořlavou minerální plstí 

       tl. 30mm     

Konstrukce terasy je blíže popsána ve výpisu skladeb. 

Bazén na terase bude proveden z nerez oceli, svařovaný na místě.  

 

 



d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Na pozemek bude zajištěn příjezd z nově vybudované místní komunikace. Tato komunikace 

bude vybudována před zahájením stavebních prací. Budou zde vybudovány nové přípojky 

(vody, elektro, plynu a kanalizace).  

Kanalizace splašková – bude odvedena do veřejného kanalizačního řádu  

Kanalizace dešťová- na pozemku bude vybudována drenážní jáma, do které se bude odvádět 

dešťová voda.  

Voda – Zásobování vodou bude zajištěno napojením na vodovodní síť pomocí vodovodní 

přípojky.  

Plyn – plyn bude do objektu přiveden přes nově zřízenou plynovodní přípojkou. 

Elektrická energie – elektrická energie bude do objektu přiváděna přes nově zřízenou 

elektrickou přípojkou. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Objekt bude přístupný z nově vybudované komunikace. Veškeré rozvody technické 

infrastruktury povedou v požadovaných hloubkách a požadovaných vzájemných 

vzdálenostech.  

- stavba se nenachází na poddolovaném  

- stavba se nachází ve svažitém terénu s převýšením pozemku 23m 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Samotná stavba je navržena tak, aby byl vliv na životní prostředí z jejího využívání co 

nejmenší.  Vzhledem k využití výstavní haly pro historická vozidla (některá vozidla nemusí být 

vybavena katalyzátorem výfukových spalin) může dojít ke znečištění vzduchu výfukovými 

plyny. Při stavbě je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního 

prostředí. Je třeba dbát zejména na: omezení hlučnosti na stavbě, ochranu vod před 

znečištěním hlavně ropnými produkty, snížení prašnosti, zamezení znečištění ovzduší 

spalováním odpadů apod. 



Odpady z provozu budovy –jedná se vzhledem k funkci objektu jen o běžný komunální 

odpad, který bude vyvážen z popelnic na určenou skládku. Při realizaci stavby vzniknou 

odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona 

o odpadech 185/2001 Sb. 

 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Nepožaduje se. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Byl proveden inženýrskogeologický průzkum, z něhož vyplývá, že návrh základová konstrukce 

zohlední při výpočtu zjištěnou zeminu -  hlína pevná písčitá F3 MS.  

Dále bylo provedeno měření radonového indexu, z něhož vyplývá, že pozemek se nachází na 

kategorii radonového indexu 1. (nízký). 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Jako podklady byly použity katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, Výškový systém - 

Bpv 0,000= 536,25 n. m. = 1NP a Souřadnicový systém JTSK. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Stavební objekt SO 01 – Rodinný dům 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Objekt nebude mít vzhledem ke své poloze i charakteru vliv na okolní pozemky a stavby.  

Vzhledem k životnímu prostředí může dojít k občasnému znečištění vzduchu vlivem 

výfukových plynů z historických vozidel umístěných v hale 1NP. Při realizaci stavby je nutné 



minimalizovat hlučnost (provoz strojů a stavebních mechanizmů), zabránit vzniku nadměrné 

prašnosti. Stavební odpad bude ukládán na řízených skládkách stavebního odpadu, o 

ukládání budou vedeny záznamy.  

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uvedeno v časti 

F  

Při provádění stavby je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy, platné ČSN a případné 

nařízení.  

Musí být dodržen  -  zákon č. 309/2006 Sb.  

- zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část 5. Bezpečnost a

  ochrana zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Statickým posouzením prokázat, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Předmětem statického posouzení je posouzení pažící stěny, základové konstrukce, 

železobetonových stropů a ocelových sloupů.  

 

3.   Požární bezpečnost  

Při provádění stavby je nutné respektovat požárně bezpečnostní řešení viz příloha E. Kde 

jsou určeny stupně požární bezpečnosti, požadavky na konstrukce a odstupové vzdálenosti.   

 



4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Vzhledem k využití výstavní haly pro historická vozidla (některá vozidla nemusí být vybavena 

katalyzátorem výfukových spalin) může dojít ke znečištění vzduchu výfukovými plyny. 

  

Větrání: -   Místnosti jsou přímo větrané okny s výjimkou technické místnosti, WC, šaten a  

 spíže. Tyto místnosti jsou odvětrané lokálním ventilátorem nad plochou střechu. 

 

Odsávání kuchyňského sporáku bude zajišťovat digestoř. Odsávání odvedeno nad plochou 

střechu. 

 

Osvětlení: 

- denní osvětlení je zajištěno okny mimo místnosti WC, šatny, spíže a technické místnosti. 

- umělé osvětlení je navrženo ve všech prostorech 

 

Životní prostředí 

Vzhledem k využití výstavní haly pro historická vozidla (některá vozidla nemusí být vybavena 

katalyzátorem výfukových spalin) může dojít ke znečištění vzduchu výfukovými plyny. 

Komunální odpad 

Jelikož se jedná o nevýrobní objekt, produkován bude pouze běžný odpad z domácnosti, 

který se bude shromažďovat v popelnici na hranici pozemku u vjezdu. 

Odvoz suti ze stavby bude odvezen na řízenou skládku s doklady o likvidaci suti. Při likvidaci 

odpadu nutno zamezit znečištění staveniště například ropnými produkty. 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady: tyto odpady byly rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. A vyhlášky 

MŽP č. 381/2001 Sb.: 

( manipulaci s odpady musí zajistit hlavní dodavatel ) 

Katalog číslo Druh odpadu Kat. Odpadu 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, keramika  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Keramické výrobky O 



17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 Zemina  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních N 

 a demoličních odpadů) 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem O 

 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 14 Odpadní beton a betonový kal O 

 

5.   Bezpečnost při užívání  

Pro bezpečné užívání stavby platí obecně platné standardy. 

6.    Ochrana proti hluku 

Stavba není zdrojem nadlimitního hluku, je určena pro nevýrobní prostory. 

Hladina úrovně hluku a vibrací splňuje hygienické limity stanovené v podmínkách a 

ustanoveních zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.) o ochraně veřejného 

zdraví a § 11 a 12 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 



Viz příloha  D – výpočty součinitelů prostupu tepla (ČSN 73 0540-2/Z2) 

- energetický štítek budovy - třída energetické náročnosti budovy C -vyhovující      

- tepelně technické posouzení – nejnižší vnitřní povrchové teploty - vyhovující 

 

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nepožaduje se. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani na seizmicky ohroženém území. Výskyt 

radonu je v této oblasti kategorizován jako – nízký. Jelikož se objekt nachází ve svažitém 

terénu, není ohrožen povodněmi. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Není řešeno. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

Po obvodu je objekt odvodněn pomocí drenážního potrubí OPTI DREN, spád 1%. Průměr 

drenážní trubky DN 100 ( viz detail C02.19 - C)  

Splaškové odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. Dešťové odpadní vody 

budou svedeny do  štěrkové drenážní jámy vybudované na pozemku.  

 

b) zásobování vodou 

Zásobování vodou bude zajištěno napojením na vodovodní síť pomocí vodovodní přípojky.  

c) zásobování energiemi 

c.1) elektroinstalace 

RD bude napojen na elektrickou energii pomocí nově vybudované el. přípojky. 

 

c.2) plynoinstalace 

Rodinný dům bude napojen na plyn pomocí nově vybudované plynovodní přípojky. 



 

d) řešení dopravy 

Příjezd na pozemek bude zajištěn z nově vybudované místní komunikace. Tato komunikace 

bude realizována před zahájením stavebních prací. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Jelikož se stavba nachází ve svažitém území, budou zde nutné značné terénní úpravy a zářezy 

do svahu. Pro terénní úpravy bude použita zemina získaná při výkopových pracích. 

Vegetace:  

Před zahájením stavebních prací bude nutno odstranit vegetaci, zejména keře a nízký porost, 

ve vrchní části pozemku. Po realizaci stavby budou na husto vysázeny listnaté a jehličnaté 

stromy a zbylá část pozemku bude zatravněna. 

 

f) elektronické komunikace. 

Není řešeno. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

Nevyskytují se. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) účel objektu 

Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve svažitém terénu, na parcele č. 602/1 

v katastrálním území Dolný Kubín. Jedná se o samostatně stojící třípodlažní, nepodsklepený 

dům se dvěma plochými vegetačními a jednou pochozí střechou. Dále řeší přípojku elektriky 

včetně odběrného místa, vodovodní přípojku, kanalizační přípojku, plynovodní přípojku, 

zpevněné plochy, odvodnění dešťové vody a oplocení. V pravé části pozemku budou 

provedeny dvě zpevněné plochy pro příjezd a parkování vozidel, jedna k prvnímu a druhá ke 

třetímu nadzemnímu podlaží. Příjezd na pozemek bude zajištěn z nově vybudované místní 

komunikace.  

Výstavní hala bude sloužit pouze pro osobní účely majitele domu.  

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonicky je objekt řešen jako samostatně stojící rodinný dům ve svažitém území. 

Rodinný dům je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený se třemi plochými střechami.  

 V prvním a druhém nadzemním podlaží jsou navrženy dvě prostorné terasy se samostatnými 

vstupy ze západní strany. Hlavní vstup se nachází ve třetím nadzemním podlaží a je situován 

na východní stranu objektu. Rodinný dům je navržen s ohledem na respektování okolní 

zástavby. Na fasádě objektu budou použity přírodní materiály – dřevěný obklad a kamenný 

gabionový koš. Po realizaci stavby bude v okolí vysázena vegetace – stromy, keře a také 

budou zatravněny veškeré volné plochy. 

Dispoziční řešení:  

V 1NP se nachází výstavní hala, technická místnost, WC a schodiště. 

Ve 2NP se nachází schodiště, 1.chodba, 2.chodba, šatna, WC, koupelna, ložnice s koupelnou, 

1. pokoj a 2. pokoj. 



Ve 3NP se nachází zádveří, šatna, garáž, sklad, chodba, koupelna, WC, pokoj, spíž, obývací 

pokoj s kuchyní a schodiště. Nebyl vznesen požadavek na užívání stavby osobami 

s omezenou schopností pohybu. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

Kapacita  - min. 4osoby 

Světlá výška v 1NP - 4,03 m 

Světlá výška ve 2NP  - 3,09 m 

Světlá výška ve 3NP  - 3,06  m 

Celkový počet bytových jednotek  - 1 

Zastavěná plocha domu:                      - 483,08 m2 

Podlahová plocha 1NP:                   - 191,94 m2 

Podlahová plocha  2NP:                  - 157,42 m2 

Podlahová plocha 3NP:     - 189,99 m2 

Obestavěný prostor:      - 2392 m3 

 

Oslunění: 

Objekt je zasazen do jižního svahu. Všechny obytné místnosti jsou orientovány tak, aby byly 

dostatečně přirozeně osluněny. Jelikož má kolem sebe objekt dostatečně velké plochy pro 

budoucí výsadbu zeleně, nejsou místnosti nijak zastíněny okolní zástavbou.  

Osvětlení: 

- denní osvětlení je zajištěno okny mimo místnosti WC, šatny, spíže a technické místnosti. 

- umělé osvětlení je navrženo ve všech prostorech 

Osvětlení místností je provedeno dle ČSN EN 12464-1. Budou splněny požadavky ČSN 73 

0580-1 „Denní osvětlení budov“ a ČSN 73 0580-2 „Denní osvětlení obytných budov“. 

Dům je navržen tak, aby byly prosluněny obytné místnosti (dle čl. 4.3 ČSN 73 4301 – Obytné 

budovy) 

 

 



d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Svislá nosná konstrukce je navržena kombinací cihelných bloků POROTHERM 30 Profi 

tl. 300 mm, monolitického železobetonu tl. 250mm a ocelových svařovaných sloupů.  

Vnitřní příčky budou cihelné POROTHERM 14 Profi tl. 140mm. 

Vnitřní schodiště bude z monolitického železobetonu, výška stupně 175mm, šířka 

stupně 280mm. Tloušťka podesty v 1NP 195mm a ve 2NP 240mm. 

Stropy budou provedeny z železobetonové konstrukce tl. 190, beton C20/25, 

vyztužené ocelí B500 B. 

Střecha nad 1.NP je navržena plochá pochozí - terasa. Nosnou část tvoří 

železobetonová konstrukce stropu, tepelně izolační část tvoří desky a spádové klíny 

tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 2x80mm + 20-Xmm. 

Střecha nad 2. a 3.NP je navržena plochá vegetační s extenzivním substrátem. 

Nosnou část tvoří železobetonová konstrukce stropu, tepelně izolační část tvoří desky 

a spádové klíny tepelná izolace z pěnového polystyrénu EPS 2x80mm + 20-Xmm. 

Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí. V zádveří, šatně 1.NP, garáži, skladu, 

koupelnách, WC, spíži, technické místnosti, a ve výstavní hale bude keramická dlažba.  

V koupelně a na WC bude keramický obklad. V ostatních pokojích bude 

podlaha dřevěná dýhovaná. 

Okna a vstupní dveře budou hliníková s izolačním dvojsklem.  

Vnitřní dveře budou dýhové, typové do obložkových  zárubní.  

Venkovní fasáda na objektu bude kombinovaná z gabionů a dřevěného obkladu ze 

smrkového dřeva. Vnitřní omítky budou sádrové strojové tl. 10mm 

Tepelná izolace podlahy provedena z pěnového polystyrénu. 

Základová konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými pásy a patkami. Při 

výkopech je navrženo použití záporové pažící stěny. Pažící stěna bude následně 

ponechána a zabudovaná do obvodové konstrukce. Základové podmínky – hlína 

pevná písčitá F3 MS.  Pažící stěna konzultována s  Ing. Věra Glisníková, CSc. 

Vytápění - ohřev teplé vody je zajištěn elektrickým ohřívačem vod OKCE 125 

                   - objekt je vytápěn teplovodním podlahovým topením napojeným na 

    plynový kotel 

             - dále se v objektu nachází krb (krbová vložka) na tuhá paliva   

    s uzavíratelným ohništěm 

         - krbová vložka napojena na komín Schiedel  UNI 400/400, Ø200 



       - komín je od svislých a vodorovných konstrukcí dilatován nehořlavou  

   minerální plstí tl. 30mm     

 Konstrukce terasy je blíže popsána ve výpisu skladeb. 

 Bazén na terase bude proveden z nerez oceli, svařovaný na místě. 

 

Výkopové práce a základy – viz popis v bodě f) 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz příloha D – výpočty součinitelů prostupu tepla (ČSN 73 0540-2/Z2) 

  - energetický štítek budovy - třída energetické náročnosti budovy C -vyhovující      

  - tepelně technické posouzení – nejnižší vnitřní povrchové teploty - vyhovující 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Jako základové konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové pásy a patkami. 

Při výkopech byla použita záporová pažící stěna, která byla ponechána a následně 

zabudovaná do konstrukce obvodové stěny přilehlé k zemině. Podrobnější popis viz. výpis 

skladeb. Základové konstrukce jsou navrženy na základě výpočtu základové konstrukce viz. 

příloha.  

Nutno statické posouzení základů a záporové pažící stěny. 

Návrh záporové pažící stěny a samotná vhodnost použití konzultována s  Ing. Věra 

Glisníková, CSc. 

 

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Vzhledem k využití výstavní haly pro historická vozidla (některá vozidla nemusí být vybavena 

katalyzátorem výfukových spalin) může dojít ke znečištění vzduchu výfukovými plyny. Jelikož 

se jedná o výstavní halu pro soukromé účely, předpokládá se minimální znečištění vlivem 

výfukových plynů, pouze pokud bude nutno vyparkovat automobily ven z výstavní haly.  

Dům není zdrojem nadměrného hluku překračujícího hygienické normy. Obytné místnosti 

jsou co nejvíce situovány na stranu zahrady. 



Produkován bude komunální odpad, který bude shromažďován do popelnicové nádoby.  

 

h) dopravní řešení   

Na pozemek bude zajištěn příjezd z nově vybudované místní komunikace. Tato komunikace 

bude vybudována před zahájením stavebních prací. Na pozemku bude vedena dopravní 

komunikace jak k 1NP, kde se budou nacházet historické vozy, tak i ke garáži u hlavního 

vstupu ve 3NP. 

 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Povodně 
Objekt není vzhledem ke svému zapuštění do svahu ohrožován případnými povodněmi. 

Okolo celého domu vede drenážní potrubí svedené do štěrkové drenážní jámy spolu 

s dešťovou vodou.   

Sesuvy půdy 
V této lokalitě nebyly zaznamenány žádné sesuvy půdy. 

Poddolování 
V této oblasti se nevyskytuje. 

Seizmicita 
Není třeba uvažovat.  

Radon 

Bylo provedeno měření radonového indexu, z něhož vyplývá, že pozemek se nachází na 

kategorii radonového indexu 1. (nízký).  Na konstrukce nejsou kladeny žádné zvláštní 

požadavky na ochranu proti radonu 

Hluk 
Nepředpokládá se nijak rušivý hluk z okolí, vzhledem k umístění objektu do okrajové části 

obce.    

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s: 

- vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

-     vyhl. č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
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ZÁVĚR 

 

Výstupem mé bakalářské práce jsou vizualizace RD, studie rodinného domu, projektová 

dokumentace pro stavební povolení (dle vyhlášky 499/2006Sb.) obsahující části - A, B, C a F, 

tepelně technické posouzení rodinného domu, požárně bezpečnostní řešení. V práci jsem se 

zaměřil na využití svažitého území pro RD. Při návrhu jsem použil i nové rozmáhající se 

moderní konstrukce jako jsou například stěny z gabionových košů. 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem se řídil platnými českými zákony, vyhláškami, 

normami a podklady od výrobců. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Legislativa 

Zákon 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Zákona o odpadech 185/2001 Sb.  

Zákona č. 258/2000 Sb. (ve znění zákona č. 274/2003 Sb.)  o ochraně veřejného zdraví  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu 

Vyhlášky č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního   

požárního dozoru 

Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

 

ČSN: 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 0540 - Tepelná technika budov 

ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833:09/2010 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN EN 12464-1. Světlo a osvětlení 

 

 



Odkazy 
www.wienerberger.cz 
www.dektrade.cz 
www.isover.cz 
www.schiedel.cz 
www.google.cz 
www.rockwool.cz 
www.rako.cz 
www.cuprosan.cz 
www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/ 
www.fce.vutbr.cz/PST/ 
www.aaakurenie.sk 
www.velux.cz 
www.knaufinsulation.sk 
www.topwet.cz 
www.knauf.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SEZNAM ZKRATEK 
 
EPS  - pěnový expandovaný polystyren 
HI  - hydroizolace 
KCE  - konstrukce 
P. Č.    -parcelní číslo 
PE  - polyethylen 
PTH  - Porotherm 
RD  - rodinný dům 
SBS  - styren-butadien-styren 
SPB  - stupeň požární bezpečnosti 
TI  - tepelná izolace 
tl.  - tloušťka 
U pož  - požadovaný součinitel prostupu tepla 
U dop  - doporučený součinitel prostupu tepla  
R  - tepelný odpor 
UT  - upravený terén 
V    - celkový objem budovy 
ŽB  - železobeton 
λ  - součinitel tepelné vodivosti 
XPS  -extrudovaný polystyren  
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SLOŽKA A – VIZUALIZACE 

 

1) VÝKRESOVÁ ČÁST 
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