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Abstrakt 

 

Rodinný dům v Novém Jičíně je řešen jako rodinný dům s provozovnou. Jedná se o 

dvoupodlažní zděný nepodsklepený dům ze systému HELUZ s plochými střechami, 

železobetonovými stropy a skleněným schodištěm. Na přední severovýchodní světové straně 

se nachází provozovna - prostory pro podnikání. Ostatní prostory domu slouží k bydlení pro 

4-6 osob. Hlavní vstup do domu je z jihozápadní světové strany. Denní část domu je v 1NP a 

to obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, které jsou situovány k jižní světové straně. Klidová 

část domu se nachází v 2NP. Ložnice je orientovaná na severozápadní světovou stranu a 

pokoje k východní světové straně. Koupelny a garáž jsou umístěny na severní a východní 

světové straně. Základy domu jsou tvořeny plošnými základovými pasy z prostého betonu 

s podkladní betonovou deskou. Hlavní trakt s kontaktně zateplenou fasádou. Nad hlavní částí 

domu je jednoplášťová nepochozí střecha. V levé časti domu nad garáží je zelená střecha 

extenzivního typu s odvětrávanou fasádou. Z pravé části domu nad obývacím pokojem 

s jídelnou je prostorná terasa a opět odvětrávaná fasáda. Stropy jsou železobetonové, křížem 

vyztužené spojité stropní desky. Skleněné schodiště je upevněno v ocelové konstrukci.  

  

Klíčová slova 
 
Rodinný dům, provozovna, plochá střecha, svislé nosné konstrukce, základy, vodorovné 

nosné konstrukce, schodiště, tepelná izolace, hydroizolace  

 

  

Abstract 

 

Family house in Nový Jičín is projected as family house with business premises. This is a 

two-storey house without cellar built up from HELUZ system. The house has flat roofs, 

reinforced concrete floors and glass staircase. In the front of the northeast side there are 

business premises. Other premises provide living of 4-6 people. The main entrance to the 

house is from the southwest side. Daytime part of the house - living room with dining room 

and kitchen which are situated on the southward, is on the first floor. Rest part of the house is 

on the second floor. Bedroom is situated on the northwest and rooms on the eastside. 

Bathrooms and the garage are located on the north and eastside. House foundation is made up 

of footings from plain concrete where is foundation concrete slab included. The main wing of 

the house has a contact insulated frontage. The main part of the house is covered by single-

layer non-walking roof. On the left part of the house there is an en extensive green roof with 

well aired frontage. There is a large terrace with well aired frontage on the right side above 

the living room with dining room. Ceilings are built from reinforced concrete with crossed 

reinforced system of roof slabs. Glass staircase is fixed to the steel construction. 

 
  

Keywords 

Family house, business premises, flat roof, vertical structures, foundation, horizontal 

structures, staircase, heat insulation, waterproofing 
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Úvod: 

Obsahem zadání bakalářské práce bylo zpracovat návrh novostavby rodinného 

domu s provozovnou. Pro objekt byla zvolena nezastavěná stavební parcela 509/45 v mírně 

svažitém terénu ve městě Nový Jičín v ulici M. Baláše. Stavba je členěna na dva 

samostatně funkční celky. Přední severozápadní světová strana jako provozovna – prostory 

pro podnikání. Ostatní prostory domu jako dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro 

4-6 osob. 
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2. 1. 1 Identifikační údaje 

INVESTOR:                                                                 Bálek Radim 

                                                                                          K nemocnici 1640/86 

                                                                                           Nový Jičín, 741 01  

                                                                                          Česká republika 

 

PROJEKTANT:                                                                 Jana Výtisková 

                                                                                            Kujavy 49 

                                                                                           Fulnek 1, 742 45 

                                                                                           Česká republika 

                                                                                                          

NÁZEV STAVBY:                                                             Rodinný dům v Novém Jičíně 

TYP STAVBY:                                                                   Rodinný dům s provozovnou,  

                                                                                             garáží a doplňkovými stavbami 

                                                                                  

MÍSTO STAVBY:                                                               katastrální území Nový Jičín,  

                                                                                              741 01, parcela číslo 509/45 

DODAVATEL STAVEBNĚ MONTÁŽNÍCH PRACÍ:    bude vybrán 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY:                             PD dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. pro o ohlášení stavby 

uvedené v §104 odst. 2 písm. 

A) až d) stavebního zákona 

 

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL:              Samostatně stojící dvoupodlažní 

                                  nepodsklepený rodinný dům 

                                  s provozovnou (kanceláří), 

                                  garáží, zastřešený plochými 

                                  střechami s atikami. Stavbou 

                                  chce investor zajistit bydlení a 

                                  podnikání pro sebe a svou  

                                  rodinu. V objektu se předpokládá 

                                  bydlení pro 4 - 6 osob. 
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2. 1. 2 Údaje o dosavadním využívání a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkových vztazích 

Pozemek je zatravněn, bez staveb. Leží v mírně svažitém území Nový Jičín na parcele 

číslo 509/45. Je dle listu vlastnictví č. 1081 Vedeného u Katastrálního úřadu 

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, ve vlastnictví investora. 

 

2. 1. 3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhlášky č. 307/2002. 

Dodavatelem posudku je Ing. P. Prokop, firma Hledáme radon. Ing. P. Prokop je držitelem 

povolení SÚJB pro provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany: měření a 

hodnocení výskytu radonu pro stanovení radonového indexu pozemku, č.j. 5237/2010, 

platného na dobu neurčitou. Nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci 

geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Bylo provedeno 

výškopisné a polohopisné zaměření pozemku. Stavba bude napojena na vodovodní 

přípojku, el přípojku NN, plyn na komunikaci ul. M. Baláše. Na tuto ulici bude provedeno 

i napojení příjezdové cesty. Splaškové a dešťové vody budou svedeny do veřejné jednotné 

kanalizace. 

 

2. 1. 4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Údaje jsou přiloženy jako samostatná příloha k této dokumentaci. 

 

2. 1. 5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ze 

dne 12. Srpna 2009.  

 

2. 1. 6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 

odst. 1 stavebního zákona 

Stavba je v souladu s podmínkami územního plánu sídelního útvaru Nový Jičín. Zejména 

dvoupodlažní rodinný dům s provozovnou a dodržení minimální vzdálenosti stavební čáry 

od osy místních komunikací. 
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2. 1. 7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. 

 

2. 1. 8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Stavba rodinného domu s provozovnou, garáží a přidružených staveb bude provedena ve 

lhůtě 24 měsíců od vydání stavebního povolení. Stavba bude zahájena přípravou území, na 

kterém se sejmou kulturní vrstvy po celé ploše dotčené stavbou. Provedou se terénní 

úpravy a osazení do terénu dle zpracované projektové dokumentace. Na místě stavby 

budou provedeny přípojky inženýrských sítí, přístup a příjezd na pozemek. Provede se 

vlastní výstavba rodinného domu, splašková a dešťová kanalizace, manipulační plochy a 

oplocení. Stavbu ukončí terénní a sadové úpravy pozemku. 

 

2. 1. 9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové na 

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

ploše budovy bytové či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách 

bytových a nebytových 

Orientační hodnota zděného procesu stavby je 4 500 000 Kč, zemních prací 800 000 Kč. 

Položkový rozpočet není obsahem projektové dokumentace. Orientační hodnota se může 

lišit od skutečné hodnoty v závislosti na použitých materiálech a vývoji cen v průběhu 

výstavby. Podlahová plocha rodinného domu 1NP je 129,81 m
2
, 2NP 117,39 m

2 
Podlahová 

plocha garáže je 45,50 m
2
 a kancelářských prostor 40,98 m

2
. V objektu rodinného domu se 

nachází jedna bytová jednotka. 
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2. 2. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2. 2. 1. 1 zhodnocení staveniště u změny dokončené stavby, též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 

kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Daná lokalita je plně vyhovující k zástavbě rodinným domem s provozovnou. Před 

vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na ochranu 

pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálů. Staveniště se bude 

nacházet na pozemku investora katastrálního území Nový Jičín 741 01, parcela číslo 

509/45. Sousední parcely 509/187; 509/84; 509/46 a ulice 509/54. Před vlastní zahájením 

stavby bude provedena skrývka ornice pod rodinným domem. Zařízení staveniště bude 

splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník 

práce, v úplném znění.   

 

2. 2. 1. 2 urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemku s ní 

souvisejících    

Pro objekt byla zvolena nezastavěná stavební parcela 509/45, mírně svažitého terénu ve 

městě Nový Jičín v ulici M. Baláše. Stavba je členěna na dva samostatně funkční celky. 

Přední severozápadní světová strana jako provozovna – prostory pro podnikání. Ostatní 

prostory domu jako dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro 4-6 osob. Rodinný dům 

s provozovnou má ploché střechy, boční části domu jsou s odvětrávanou fasádou barvy 

RAL 3024 (červená) a hlavní trakt domu s kontaktním zateplením fasády barvy 0505- 

Y20R. Součástí přízemí je garáž pro 2 osobní auta. Hlavní vstup do obytné časti domu je 

z jihozápadní světové strany. Vstup do provozovny a vjezd do garáže je z čelní 

severozápadní světové strany. Úroveň podlahy v přízemí je navržen na kótu 0,000= 

+310,500mn.m Bpv. 

 

2. 2. 1. 3 technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Rodinný dům s provozovnou je řešen jako dvoupodlažní zděný nepodsklepený ze systému 

HELUZ s plochými střechami, železobetonovými stropy a skleněným schodištěm. Hlavní 

trakt domu s kontaktní zateplenou fasádou – omítka silikonová rýhovaná barvy 0505- 

Y20R. Střecha jednoplášťová nepochozí. V levé části domu se nachází  garáž s plochou 

zelenou střechou a odvětrávanou fasádou s Cetris deskami barvy červené ( RAL 3024). 

Z pravé části je denní obytná část s jídelnou a nad ní prostorná terasa. Fasáda odvětrávaná 

s Cetris deskami barvy červené ( RAL 3024).  Stropy jsou železobetonové, křížem 

vyztužené spojité stropní desky. Schodiště skleněné upevněno v ocelové konstrukci.   
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Založení objektu  

Šířka a hloubka základových konstrukcí je navrhnuta na 200 kPa a splňuje minimální 

nezamrznou hloubku 0,8m. Před samotnou betonáží musí ověřit autorizovaný geolog 

skutečnou pevnost zeminy a zapsat do stavebního deníku. Rodinný dům s provozovnou 

bude založen na monolitických betonových základových pásech. Na těchto pásech bude 

podkladní betonová deska betonu C16/20 – XC2 o tl. 150mm vyztužena kari sítěmi. Pod 

hlavním traktem domu bude 2x kari síť s oky 100x100x4mm. Boční části domu 1x kari síť 

s oky 100x100x4mm. Před pracemi je nutná přejímka základové spáry od autorizovaného 

geologa.  

 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce objektu jsou ze systému HELUZ. Nosná obvodová stěna HELUZ  

FAMILY 30 lepeno celoplošným lepidlem. Vnitřní nosné zdivo tl. 250mm HELUZ 

FAMILY 25, také celoplošně lepeno. Nosné zdivo HELUZ P15 40 bude použito v okolí 

komínu. Opět bude lepeno celoplošně lepidlem. Vnitřní nenosné zdivo (příčky) tl. 150mm 

HELUZ 14 (broušená). Vnitřní nenosné zdivo tl. 100mm HELUZ 10. Dále instalační 

přizdívky pro rozvod kanalizace o tl. 150mm z SDK. V 1NP je zvukově izolační stěna 

HELUZ AKU 20. Dále budou použity doplňkové cihly HELUZ CDm (2DF)20P a HELUZ 

CV 29, P20. A nosné železobetonové čtvercové sloupy o rozměrech 300x300mm v 1NP. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP 

Stropní konstrukcí nad 1NP je monolitická železobetonová stropní deska vyztužená v obou 

směrech, vetknutá, spojitá. Tloušťka desky nad hlavním traktem je 200mm. Nad garáží 

opět 200mm. Nad obývacím pokojem je strop s odskokem a o tloušťce 160mm. Ve stropní 

konstrukci budou použity dále skryté průvlaky a průvlaky sloužící místo překladů. 

 

Vodorovné nosné konstrukce nad 2NP 

Stropní konstrukce nad 2NP je monolitická železobetonová stropní deska vyztužená 

v obou směrech, vetknutá, spojitá. Tloušťka desky je 200mm. Ve stropě budou také skryté 

průvlaky a průvlaky po obvodě objektu sloužící jako překlady pro vnější výplňkové 

konstrukce.  

 

Střechy 

Rodinný dům s provozovnou má tři ploché střechy. Plochou jednoplášťovou nepochozí 

střechu nad hlavní traktem domu. Finální vrstva 2x asfaltový pás SBS typu S v horním 

s hrubozrnným břidličným posypem. Plochou zelenou (vegetační) střechu extenzivního 

typu se suchomilnými rostlinami typu 1 nad garáží. A terasa s betonovou dlažbou nad 

obývacím pokojem. Všechny střechy mají atiku a dostatečný spád 3,5% a 8,75% tepelně 
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izolačních spádových klínu (Isover EPS 150S a nad terasou ještě Isover EPS 200S), pro 

dobrý odtok vody do navržených střešních vpustí např. od  firmy Topwet směrem do 

objektu. Návrh dimenze střešních vpustí viz složka D – výpočty, bod D4 – výpočet 

střešních vpustí. Odtok vody se střech viz složka A, bod A2 - studie kanalizace. 

 

Schodiště 

RD má jedno vnitřní schodiště spojující 1NP a 2NP. Jedná se o přímé jednoramenné 

schodiště se skleněnými stupni uchycenými v kovové (nerezové) konstrukci schodiště. 

Počet stupňů 18, výška stupně 172,2 mm a šířka stupně je 280 mm. Šířka schodišťového 

ramene je 950 mm. Schodiště bude doplněno o kovové zábradlí se skleněnou výplní o 

výšce 1000mm. Kovová nerezová konstrukce bude z pravé strany uchycena do nosného 

zdiva HELUZ o tl. 300mm a po levé straně jsou nosné železobetonové sloupy rozměru 

300x300mm. 

 

2. 2. 1. 4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Dopravní napojení 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města Nový Jičín a to na ulici M. Baláše a 

z ní dále na hlavní pozemní komunikaci- silnice III/04816. Vjezd na pozemek ze 

severozápadní světové strany na ulici M. Baláše. Mezí garáží a ulicí je navržena prostorná 

příjezdová plocha ze zámkové dlažby o sklonu 4%, délce 15,8m  a šířce 6,6 m. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 

Vodovod 

Na hranici pozemku investora, a to v dolní pravé západní světové straně pozemku, bude 

vybudována nová vodovodní přípojka HDPE 100SDR 11. Vzdálenost od hranice pozemku 

bude 3800mm. Přípojka bude na veřejný řád napojena navrtávacím pásem s uzávěrem, 

zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem 

vody bude umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě o rozměru 900x1200x1600mm 

na pozemku investora. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 

150mm a obsypáno pískem do výšky 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položen signalizační vodič. Ve výšce 300mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná 

fólie. 
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Splašková kanalizace 

Přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na hranici pozemku investora, a to po pravé 

straně od chodníku pro vchod do provozovny. Bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. 

Hned za ní bude umístěna hlavní domovní vstupní šachta z betonových skruží průměru 

1000mm s poklopem průměru 600mm. Z ní přímou trasou povede nové kamenné potrubí 

průměru DN 150 směrem do objektu. Potrubí v zemi bude uloženo na pražcích a 

obetonováno. Nad tímto potrubím nebude žádná trvalá konstrukce ani živý porost. 

Minimální krytí potrubí je 1000 mm pod upraveným terénem. Krytí bude dodrženo. 

 

Plynovod 

Stávající STL plynová přípojka bude ukončena HUB (hlavní uzávěr plynu) kk25 v kiosku 

na hranici pozemku v pravé dolní západní části na hranici pozemku. Snadno přístupné 

místo. 

 

Dešťová kanalizace 

Dešťová voda ze střech objektu bude svedena střešními vtoky do jímky na dešťovou vodu. 

Taktéž zde bude svedena voda z opěrné stěny. Jímka je umístěna na jihozápadní světové 

straně. Z této jímky bude dále svedena do jednotné kanalizace umístěné uprostřed ulice M. 

Baláše, viz výkres C1. 2 - Situace složka A, bod A2 - studie kanalizace 

 

Elektřina 

NN přípojka bude přivedena na pozemek investora na západní straně pozemku společně 

s ostatními přípojkami. Jedná se o přípojku NN provedenou kabelem. Připojení bude 

provedeno odbočením z kabelového vedení ,,T“ spojka. Minimální průřez přípojky je 

4x25mm
2
 Al. Připojovací kabelová skříň je součástí přípojky a bude umístěna na hranici 

pozemku investora. Jedná se o snadno přístupné místo i bez přítomnosti odběratele. Spodní 

okraj skříně bude 600mm nad terénem. Před touto skříní musí být 800mm volný prostor. 

Jištění v připojovací skříni bude o jeden stupeň vyšší než jištění před elektroměrem. 

Dodávka el. energie bude prováděna na základě smlouvy mezi investorem a dodavatelem 

el. energie.  

 

2. 2. 1. 5 řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy a v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažném 

území 

Na pozemku jsou navržena dvě garážová stání a dvě garážová stání před garáží. 

 



7 
 

2. 2. 1. 6 vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  

 

Hodnocení emisí škodlivin 

Při provozu rodinného domu nevznikne emise škodlivin. Vytápění je navrženo elektrické a 

domácí spotřebiče jsou také elektrické. Emise z automobilové dopravy (garáž) bude ve 

srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí 

posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou vývoje celkového znečištění ovzduší 

v obci, nikoliv realizací provozem posuzované stavby.  

 

Údaje o denním osvětlení a oslunění  

Jsou dodrženy všechny potřebné odstupové vzdálenosti od objektu a nevznikne zastínění 

sousedních objektu. Pouze odstupová vzdálenost při šíření požáru zasahuje na pozemek 

č.p. 509/187. Tento pozemek je pouze zatravněn a neplánuje se zde žádná výstavba. Je to 

dohodnuto s majitelem pozemku panem Milanem Zindrem. Obytné místnosti splňují 

podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Součet všech podlahových 

ploch obytných místností je větší než jedna polovina podlahových ploch tohoto domu. 

 

Návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby: 

 

Splaškové vody 

Odvod splaškových vod povede provedenou přípojkou do jednotné kanalizace, která je 

napojena na stávající kanalizační sítě v městě Nový Jičín.  

 

Dešťové vody 

Odvod dešťových vod se střech objektu a z opěrné stěny povede přes jímku dále do 

jednotné kanalizace, která je napojena na stávající kanalizační sítě v městě Nový Jičín. 

 

Domovní odpad 

V daném území Horní Předměstí- Nový Jičín se předpokládá zřízení kontejneru na odpad u 

hranice pozemku investora. Je zde i navržena plocha na komunální odpad viz výkres 

situace.  Nakládání s komunálními odpady bude upřesněno smlouvou mezi investorem a 

městem Nový Jičín.  

Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 
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Odhadovaný počet obyvatel domu pro výpočet objemu komunálního odpadu  ...4 osoby 

Doporučený objem na osobu a den ….5 litrů 

4x5= 20 litrů za den   

Bude umístěna 1 nádoba na 120 litrů s vývozem 1x za týden.  

Pro tříděný odpad budou využívána místa s kontejnery na separovaný odpad.  

 

2. 2. 1. 7 řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikace 

Stavba rodinného domu s provozovnou není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 

vyhlášky č. 369/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

Eventuálně by se dalo 1NP adaptovat na bezbariérové. 

 

2. 2. 1. 8 průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Pro účely vypracování projektové dokumentace byly dosud provedeny následující 

průzkumy: 

Bylo provedeno hodnocení radonového indexu pozemku podle § 94 vyhlášky č. 307/2002. 

Dodavatelem posudku je Ing. P. Prokop, firma Hledáme radon. Ing. P. Prokop je držitelem 

povolení SÚJB pro provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany: měření a 

hodnocení výskytu radonu pro stanovení radonového indexu pozemku, č.j. 5237/2010, 

platného na dobu neurčitou. Nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a určeny GPS souřadnice 

potřebných bodů objektu.  

 

2. 2. 1. 9 údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Přehled použitých podkladů 

- snímek z katastrálních map a podklady poskytnuté od MÚ Nový Jičín  

- geologický plán lokality, zpracovaný městem Nový Jičín 

- výškopisné zaměření pozemku   

- poloha a místa napojení na inženýrské sítě: kanalizace, vodovod, elektřina 
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Projektová dokumentace byla vypracována v místním výškopisném systému. Před 

zahájením výstavby bude geodetickou místní firmou Navrátil vypracován vytyčovací 

výkres, podle kterého bude objekt vytýčen.  

Vytýčení bude vztaženo k hranicím pozemku.  

 

2. 2. 1. 10 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01- Rodinný dům s provozovnou  

SO 02- Plocha pro komunální odpad 

SO 03- Travnatá plocha  

SO 04- Chodníková plocha 

SO 05- Terasová plocha 

SO 06- Parkovací plocha  

 

2. 2. 1. 11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. její minimalizace 

Ochrana stávající zeleně 

Stávající parcela je zatravněna, bez rostlin, porostů a stromů. 

Při provádění prací bude dodržována: 

 

ČSN DIN 18 915 - Práce s půdou, 

ČSN DIN 18 916 - Výsadby rostlin,  

ČSN DIN 18 917 - Zakládání trávníků,  

ČSN DIN 18 918 - Technicko-biologická zabezpečovací opatření,  

ČSN DIN 18 919 - Rozvojová a udržovací péče o rostliny   

ČSN DIN 18 920 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 

 

 

Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

 

Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 

venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 

142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 

výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 

vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti 

související s výstavbou objektu rodinného domu bude v chráněném venkovním prostoru 

staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek 

dne od 7 do 21 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je 

ovšem nutné dodržovat následující zásady:  

Výběr vhodných strojů s nízkou hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné 

neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele 
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stavby). V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy.  

 

Dodržovat dobu práce od 7 do 21 hodin večer. Tím minimalizovat stížnosti sousedů a 

obyvatel dané lokality a to v pracovní dny mimo soboty a neděle. Dále je nutné práce 

v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, nakladače) provádět v době od 8-12 hod a 

od 13-16 hodin. 

 

Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 

hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku (noční klid) u blízké obytné 

zástavby. 

 

 

Ochrana před prachem 
 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

a) zpevněnou plochou na staveništi mytí aut a oklepové plochy při výjezdu ze staveniště 

b) důkladné dočištění aut před výjezdem na veřejnou komunikaci aby splňovali podmínky 

§52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

c) příjezdová komunikace na staveniště musí být po celou dobu výstavby udržována 

v čistotě. Při znečištění musí být komunikace vyčištěna a uvedena do původního stavu  

d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  

- zhotovitel stavby je odpovědný za technický stav vozidel 

- je potřeba používat stroje a mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na 

základě legislativy pro mobilní zdroje 

- stroje budou vybaveny o záchytné prostředky při případném úniku olejů či pohonných 

hmot do terénu 

- provádění prací tak, aby nedošlo ke kontaminaci půdy 

- na stavbě bude souprava pro případnou asanaci případného úniku ropných látek 

- jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 

 

Likvidace odpadů ze stavby 

Na stavbě musí být kontejnery, které budou sloužit ke skladování odpadů, které budou 

likvidovány v nedalekých firmách oprávněných k nakládání s odpady. Způsob nakládání 

s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále pak likvidaci s odpady 

vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. Během provádění stavebních prací je nutné 
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dodržovat ustanovení zákona č.244/1992 Sb. Nebezpečné látky a odpady musí být 

likvidovány dle platných předpisů.  

 

 

Tabulka odpadů   

Název odpadu Zatřídění Způsob likvidace 

 

Bednění 

 

17 02 01 

Bude skladováno v kontejneru s domluvenou firmou 

na odvoz a likvidaci sutí a odpadu Sysel s.r.o, která 

ho poté odveze a zlikviduje. 

Železo 
17 04 05 Bude se skladovat do přichystaného kontejneru a 

poté odvezeno do 5 km vzdáleného kovošrotu  

 

Beton 

 

17 01 01 

Bude skladován v kontejneru s domluvenou firmou 

na odvoz a likvidaci sutí a odpadu Sysel s.r.o, která 

ho poté odveze a zlikviduje. 

 

Odřezky cihel 

 

17 01 02 

Bude skladováno v kontejneru s domluvenou firmou 

na odvoz a likvidaci sutí a odpadu Sysel s.r.o, která 

ho poté odveze a zlikviduje. 

Ostatní materiál 

(sutě: různé igelitové 

obaly, nevyužité 

odřezky z 

materiálů…) 

 

17 02 

Budou skladovány v kontejneru s domluvenou 

firmou na odvoz a likvidaci sutí a odpadu Sysel s.r.o, 

která ho poté odveze a zlikviduje. 

 

Plechové nádoby 

 

B2 

08 04 09 

Bude se skladovat do přichystaného speciálního 

kontejneru a poté odvezen do vzdálenosti 20 km a 

řádně zlikvidován. 

 

Maltová směs 

 

17 01 01 

Budou skladovány v kontejneru s domluvenou 

firmou na odvoz a likvidaci sutí a odpadu Sysel s.r.o, 

která ho poté odveze a zlikviduje. 

 

Asfalt 

 

17 03 09 

Bude se skladovat do přichystaného speciálního 

kontejneru a poté odvezen do vzdálenosti 20 km a 

řádně zlikvidován. 

 

17-Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

B2- hořlavost, nebezpečný materiál 

08 04 09-Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

 

 

Vizuální rušení stavbou 

Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi, opatření z hlediska bezpečnosti 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (dle § 3 zák. č. 309/2006 Sb.): 

http://www.envigroup.cz/www/podnikova-ekologie/katalog-odpadu/katalog-odpadu-17.html
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(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí 

v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou 

být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, které jsou:  

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

f) provádění kontroly před prvním použitím a při přejímce jakéhokoliv materiálu na stavbě, 

během používání (mezioperační kontroly), při údržbě a pravidelném, provádění kontrol 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání. Finální kontrola po 

dokončení dané práce. O všem se píše řádný zápis do stavebního deníku. 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi 

h) umístění a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle 

skutečného postupu prací- harmonogram  

l) přecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo přiděleno. Řádný zápis do stavebního deníku. 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 
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q) dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 

bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 

nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí 

právní předpis. 

 

 

Protipožární zabezpečení stavby 

- Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve smyslu 

ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

- Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických zpráv k jednotlivým stavebním 

objektům.  

 

2. 2. 1. 12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

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

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby 

- Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let 

- Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě 

Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 

  Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Požadavky na zajištění staveniště 

- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Náležitosti oznámení o zahájení prací 

- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

  Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., : 

- Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

- Používání žebříku 

- Zajištění proti pádu předmětu a materiálu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: 

- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců. 

- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen 

 

2. 2. 2 Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby na ni nepůsobilo zatížení a aby během výstavby a užívání 

nedošlo k: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině.  

 

2. 2. 3 Požární bezpečnost 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 

kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 

zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. 

Požární bezpečnost stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této 

dokumentace- Požárně bezpečností řešení. 

 

2. 2. 4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 

zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. 

a vyhl. č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro 

vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

Větrání garáže  

 

Je navrženo přirozené nenucené větrání otvory 2x 0,2x0,3= 0,06m
2
 > 0,0225 m

2 
splňuje 

požadavek normy ČSN 73 6057 pro vozidla skupiny 1.   
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Zastínění oken  

 

Zastínění bude vnitřními žaluziemi a závěsy v interiéru dle výběru investora. 

 

 

Chlazení  

 

Rodinný dům nepotřebuje speciální chlazení. Chlazení bude zajištěno pouze správným 

návrhem skladby venkovní odvětrávané fasády po stranách domu a tepelněizolační 

skladbou hlavního traktu domu. 

 

 

 

 

2. 2. 5 Bezpečnost při užívání 
 

Dopravní značení: 

Dopravní značení není u stavby rodinného domu vyžadováno. 

 

2. 2. 6 Ochrana proti hluku 

Rodinný dům s provozovnou tvoří jednu bytovou jednotku a prostory pro podnikání, tudíž 

nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky dle normy ČSN 73 0532 

Obvodová nosná konstrukce objektu ze systému HELUZ i ostatní konstrukce objektu- 

ploché, stropy, podlahy střechy jsou navrženy v dostatečných tloušťkách, vhodně volených 

skladeb a materiálu, a proto vyhoví na potřebnou zvukovou neprůzvučnost objektu. 

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 

Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií 

Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních 

obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE- mirelon tl. 10 mm. 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody a 

odpadu je nutné při průchodu stavebními konstrukcemi obalit (včetně kolen) pěnovou 

potrubní izolací tl. min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít 

do stavební konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci domu 

pružně. Stejným způsobem musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, 

především pak vana. Při zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – 

firma HELUZ včetně omítek a venkovních skladeb fasád.   
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2. 2. 7 Úspora energie a ochrana tepla 

2. 2. 7. 1 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávajících ukazatelů podle jednotlivé metody výpočtu energetické náročnosti 

budov 

Budova je v souladu s platnou normou týkající se požadavků na energetickou náročnost 

budov a splnění ukazatelů podle metody výpočtů energetické náročnosti budov. Splňuje 

požadavky dle normy ČSN 73 0540-2/2011+ Z1:2012. 

Kce U (W.M-2.K-1) Upož. (W.M-2.K-1) 

S2 0,202 0,24 

S3 0,203 0,24 

S 0,191 0,6 

F1 0,138 0,3 

F2 0,132 0,3 

OKNA Pražák 0,75 1,7 

OKNA Slavona 0,69 1,7 

DVEŘE vchodové 1,1 3,5 

Podlaha 1NP 0,387 0,45 

 

2. 2. 7. 2 stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Dle výpočtového průkazu energetické náročnosti budovy obálkovou metodou je objekt 

zařazen do třídy B - úsporné.  

Celková přibližná ztráta budovy je 12,37 kW.  

 

 

2. 2. 8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §1 vyhlášky č. 369/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
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2. 2. 9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

- Ochrana stavby z hlediska radonového rizika: 

Staveniště se nenachází v oblasti výskytu radonového rizika.  

- Ochrana stavby ze spodní vody:  

Z dostupných údajů dodaných stavebníkem je navržena ochrana objektu proti zemní 

vlhkosti. 

- Ostatní vlivy a účinky (např. agresivní účinky prostředí na betonové konstrukce) budou 

upřesněny po zhodnocení základových podmínek autorizovaným geologem v průběhu 

výkopových prací. 

 

 

 

2. 2. 10 Ochrana obyvatelstva 

 
Stavba rodinného domu s provozovnou splňuje podmínky regulačního plánu města Nový 

Jičín, splňuje požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva, architektonického řešení stavby a tudíž zapadá do již rozestavěné rozvojové 

oblasti Horní Předměstí města Nový Jičín a nebude architektonicky narušovat ráz krajiny. 

 

 

 

 

2. 2. 11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

2. 2. 11. 1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splašková kanalizace: 

Rodinný dům bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci města Nový Jičín  

Přípojka bude z kameniny DN 150 a průtok odpadních vod přípojkou bude 5,2l/s. 

Dešťová kanalizace: 

Odvod dešťových vod ze střech objektů a z opěrné stěny povede přes jímku dále do 

jednotné kanalizace, která je napojena na stávající kanalizační sítě v městě Nový Jičín.  

 

2. 2. 11. 2 zásobování vodou  

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad. Vodovodní přípojka HDPE 100SDR 11. 

Stávající hydrant splňuje podmínku vzdálenosti do 200 m od objektu a mezi sebou 

vzdálenost 400 m.  

Potřeba vody: 

Předpoklad: 4 osoby 

Průměrná denní potřeba: 4x100 ...................................... 400 l/den 

Maximální denní potřeba: 400x1,5 ................................. 600 l/den 

Maximální hodinová potřeba 600/24x2,1 ......................... 53 l/hod     
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Potřeba teplé vody 

Předpoklad: 4 osoby 

Průměrná denní potřeba: 4x40 ........................................ 160 l/den 

 

2. 2. 11. 3 zásobování energiemi 

NN přípojka bude přivedena na pozemek investora. Jedná se o přípojku NN provedenou 

kabelem. Připojení bude provedeno odbočením z kabelového vedení ,,T“ spojka. 

Minimální průřez přípojky je 4x25mm
2
 Al. Připojovací kabelová skříň je součástí přípojky 

a bude umístěna na hranici pozemku investora. Jedná se o snadno přístupné místo i bez 

přítomnosti odběratele. Jištění v připojovací skříni bude o jeden stupeň vyšší než jištění 

před elektroměrem.  

Dodávka el. energie potřebné k vytápění objektu a pro potřebné výkonové bilance 

spotřebičů bude dle návrhu dohodnuta na základě smlouvy mezi investorem a dodavatelem 

el. energie - skupina ČEZ. 

 

2. 2. 11. 4 řešení dopravy 

Vjezd na pozemek je ze severozápadní světové strany z ulice M. Baláše. Z této ulice se 

dále dostaneme na hlavní pozemní komunikaci města Nový Jičín- silnice III/04816. Příjezd 

do garáže je řešen zámkovou dlažbou.  

 

2. 2. 11. 5 povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Všechny plochy budou uvedeny do původního stavu. Převážně plochy pro zařízení 

staveniště. 

 

2. 2. 11. 6 elektronické komunikace 

Telefonní rozvody a kabely:  

Dům může být po dohodě napojen na veřejnou telefonní síť Telefonica O2. Přípojka není 

v této dokumentaci řešena.  

Televizní antény: 

Vzhledem k tomu, že není rozhodnuto o druhu příjmu (pozemní stanice, SAT, kabel, 

televize), bude připraveno pouze vytrubkování s vloženým protahovacím vodičem. Rozvod 

bude proveden jako paprskovitý, z prostoru půdy budou založeny k místům uvažovaných 

účastnických zásuvek trubky průměru 23 mm ukončené v krabicích. Rozvody pro satelitní 
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rozvod doporučujeme vzhledem k odlišnosti jednotlivých systémů (digital atd.) 

konzultovat s dodavatelskou firmou. 

Autonomní hlásič požární ochrany: 

Dle vyhlášky č. 23/2008 bude RD osazen zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto 

zařízení musí být umístěno v části RD vedoucí směrem do únikové cesty. Podrobnější 

popis a umístění viz Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 

2. 2. 12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 

stavbě vyskytují) 

V návrhu rodinného domu s provozovnou nejsou navrženy výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 



 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURE 
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2. 3. 1 Účel objektu 

Samostatně stojící dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům s provozovnou (kanceláří), 

garáží, zastřešený plochými střechami s atikami a prostornou zahradou. Jedná se o 

katastrální území Nový Jičín, stavební parcela 509/45. Stavbou chce investor zajistit 

bydlení a podnikání pro sebe a svou rodinu. V objektu se předpokládá bydlení pro čtyři, 

maximálně šest osob. 

Objekt se nachází na okraji jihozápadní světové strany města Nový Jičín, částí Horní 

Předměstí. Jedná se v současné době o rozvojovou oblast dle regulačního plánu města 

Nový Jičín. Stavební pozemek je tvaru obdélníku o celkové ploše 1502 m
2
. Přední část 

pozemku je určena pro bydlení a zadní část pozemku bude sloužit jako zahrada pro 

obyvatele domu.  

Inženýrské sítě budou přivedeny na hranici pozemku dle výkresu situace.  

Rodinný dům s provozovnou je řešen jako dvoupodlažní zděný nepodsklepený s plochými 

střechami, železobetonovými stropy a skleněným schodištěm. Výška hlavní části domu je  

6,875m. 

Vstup do provozovny a vjezd do garáže je z přední, čelní severozápadní světové strany 

ulice M. Baláše. Úroveň podlahy v přízemí je navržen na kótu 0,000= +310,500mn.m Bpv. 

 

 

2. 3. 2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

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

a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

Stavba je členěna na dva samostatně funkční celky. Přední severozápadní světová strana 

jako provozovna – prostory pro podnikání. Ostatní prostory domu jako dvoupodlažní 

nepodsklepený rodinný dům pro 4-6 osob. Rodinný dům s provozovnou má ploché střechy, 

(zelenou nad garáží, plochou jednoplášťovou nepochozí nad hlavní částí domu a terasu nad 

obývacím pokojem s jídelnou). Boční části domu jsou s odvětrávanou fasádou barvy RAL 

3024 (červená) a hlavní trakt domu s kontaktním zateplením fasády barvy 0505- Y20R. 

Součástí přízemí je garáž pro 2 osobní auta. Hlavní vstup do obytné časti domu je 

z jihozápadní světové strany. Vstup do provozovny a vjezd do garáže je z čelní 

severozápadní světové strany. Hlavní, denní obytná část domu je situována na jižní 

světovou stranu v 1NP. Noční, klidová část domu je v 2NP. Ložnice na západní světové 

straně a pokoje na východní světové straně. V přední části domu jsou chodníkové plochy 

pro vstupy a vjezd do domu, travnaté plochy a vymezená plocha pro komunální odpad u 

branky. Úroveň podlahy v přízemí je navržena na kótu 0,000= +310,500 mn.m Bpv. 

Případná vegetační úprava bude po dohodě se zahradním architektem navrhnuta a 
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projednána. Stavba rodinného domu s provozovnou není určena k užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

 

2. 3. 3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Celková plocha pozemku                                       1502,00 m
2
 

Obestavěný prostor                                                           1370,81 m
3
 

Plocha rodinného domu s provozovnou                             254,8 m
2
 

Ostatní plochy:                                                                  1247,2 m
2
 

                         - chodníková plocha                                  280,05 m
2
                                                      

                         - terasová plocha                                       97,10 m
2
 

                         - travnatá plocha                                       760,34 m
2
 

                         - parkovací plocha                                    108,46 m
2
 

                         - plocha pro komunální odpad                      2,00 m
2
 

Užitná plocha:                                                                    333,68 m
2
 

                        - 1NP                                                          129,81 m
2
 

                        - 2 NP                                                         117,39 m
2
 

                          provozovna                                                40,98 m
2
 

 

Orientace ke světovým stranám: 

Hlavní vstup do domu je z jihozápadní světové strany. Vstup do provozovny (kanceláře) a 

vjezd do garáže ze severozápadní světové strany. Vstup na terasu v 1 NP je z jihovýchodní 

světové strany stejně tak i vchod na zahradu z garáže. Terasa v 2NP je situována na 

jihozápadní světové straně. Hlavní denní část domu, obývací pokoj s jídelnou jsou 

situovány na jižní světovou stranu. Klidová část domu je v 2NP a to ložnice na západní 

světové straně a pokoje východní světové straně. Koupelny a garáž jsou umístěny na 

severní a východní světové straně. 
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2. 3. 4 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě      

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

Zemní práce 

Na základě provedeného inženýrsko-geologických průzkumů jsou podmínky pro zakládání 

jednoduché a nenáročné. Terén je jen mírně svažitý. Stavba bude založena na základových 

pásech z prostého betonu třídy C16/20 stupně XC2. Vrstevnatost byla zařazena od sejmutí 

ornice do hloubky 10 metrů zeminy do třídy F1, MG, konzistence tuhé. Před zahájením 

výkopů bude sejmuta ornice. Dále se vykope jáma a vyhloubí rýhy pro betonový základ. 

 

Základy 

V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Základy budou 

v předepsané nezamrzné hloubce. Nejnižší hloubka založení základových pásů z prostého 

betonu C 16/20 - CX2 bude 1100 mm pod terénem. Tyto pásy budou pod nosnými zdmi 

objektu. Vnitřní základové pásy budou do hloubky 800 mm pod podkladní betonovou 

desku. Základy pod železobetonové sloupy o rozměrech viz výkres DPS- základy a 

založeny opět do hloubky 800mm pod podkladní betonovou desku. Podkladní betonová 

deska bude tloušťky 150mm a bude vyztužena pod hlavní části domu 2x kari sítěmi s oky 

100x100x4 mm a ostatní plochy 1x kari sítěmi s oky 100x100x4 mm. 
 

Izolace proti radonu a vodě 

Na stavebním pozemku nebyl zjištěn výskyt pronikání radonu. Tím pádem není u tohoto 

objektu navržena speciální izolace proti pronikání radonu. Hydroizolace spodní stavby je 

navržena 1x modifikovaný asfaltový pás  - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL, nosná 

vložka- polyuretanová rohož tloušťky 4 mm. Pás bude celoplošně nataven k podkladu 

(podkladní betonová deska). Podklad bude opatřen asfaltovým nátěrem. + penetrace.  
 

Nosné svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo je navrženo ze systému HELUZ a to HELUZ FAMILY 30. Bude 

lepeno celoplošně lepidlem.Obvodové zdivo bude zatepleno v hlavní části domu tepelnou 

izolací (fasádní pěnový polystyren) Isover EPS 70 F, tl. 140mm, (kontaktní zateplení 

fasády). Boční části domu místnost 113 (garáž) a 106+107 (obývací pokoj s jídelnou) 

zatepleny tepelnou izolací (desky z minerální plsti) Isover FASSIL tl. 140mm (odvětrávaná 

fasáda). Vnitřní nosné zdiv je opět navrženo ze systému HELUZ a to HELUZ FAMILY 25 

a HELUZ AKU 20. Bude lepeno celoplošně lepidlem dle technologického postupu firmy. 

Nosné zdivo HELUZ P15 40 je použito v okolí komínu. Opět bude lepeno celoplošně 

lepidlem dle technologického postupu firmy. Dále nosné železobetonové sloupy o 

rozměrech 300x300mm. Jeden v místnosti 106 (jídelna) a dva v místnosti 105 (kuchyň). 
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Sloupy budou provedeny dle příslušných technologii vybrané firmy do bednění.  

 

Nosné vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická, železobetonová, křížem vyztužená, 

spojitá stropní deska. Tloušťka desky nad hlavní částí domu je 200mm nad 1NP i 2NP. 

Nad garáží je opět o tl. 200mm, ale nad místností 107 (obývací pokoj) a 106 (jídelna) je o 

tl. 160mm, z důvodu výškového řešení přístupu na terasu v 2 NP. Ve stropní konstrukci 

budou použity dále skryté průvlaky viz výkresy DPS a průvlaky sloužící místo překladů 

v celém 2NP. V 1NP v místnosti 113 (garáž), např. pro garážová sekční vrata a dále 

v místnostech 107 (obývací pokoj) a 106 (jídelna). Dále bude v objektu použito SDK 

podhledu pro zakrytí vedení kanalizace nad místností 116 (zádveří). Návrh tlouštěk 

stropních konstrukcí viz složka D – výpočty, bod D3 – návrh tlouštěk ŽB stropních desek. 

 

Schodiště 

Hlavní schodiště v rodinném domě s provozovnou bude překlenovat výškovou úroveň 

mezi 1NP a 2NP z místnosti 105 (Kuchyň) do místnosti 201 (Chodba). Jedná se o 

jednoramenné přímočaré schodiště se skleněnými stupni z lepeného tvrzeného 

bezpečnostního skla osazenými v kovové (nerezové) konstrukci schodiště. Zábradlí je opět 

v kombinaci kovové konstrukce (nerez) se skleněnou výplní.  

Počet stupňů 18, výška stupně 172,2mm a šířka stupně je 280 mm. Šířka schodišťového 

ramene je 950mm. Zábradlí se skleněnou výplní o výšce 1000mm. Kovová nerezová 

konstrukce bude z pravé strany uchycena do nosného zdiva HELUZ FAMILY 30 a po levé 

straně jsou nosné železobetonové sloupy rozměru 300x300mm. 

 

Střecha 

Rodinný dům s provozovnou má tři ploché střechy a to zelenou střechu extenzivní se 

suchomilnými rostlinami typu 1. Druhá nad hlavní častí domu je jednoplášťová, plochá 

nepochozí střecha s finální úpravou asfaltovými pásy s hrubozrnným břidličným posypem 

a poslední nad obývací částí domu je terasa s betonovou dlažbou upevněnou na 

rektifikovatelných terčích. Všechny ploché střechy mají spádovou vrstvu z tepelné izolace- 

spádových klínu Isover EPS 150 S o minimální tloušťce 180 mm a spádu 3,5%. Výjimka 

je pouze na terase, kde horních 80 mm tepelné izolace je z tepelné izolace Isover EPS 

200S, spád 3,5%. Boční části u střešních vtoků na terase jsou o spádech 8,75%. 

Hydroizolační vrstvy střech jsou z asfaltových pásů 1x modifikovaný asfaltový pás SBS – 

sklotkanina- SKLOELAST tl. 4mm a 1x SBS-PES a hrubozrnný břidličný posyp 

POLYELAST DESIGN tl.4mm. Pojistná hydroizolace je 1x z asfaltového pásu typu 

S s nosnou  skelnou rohoží Parabit Al + V S40 +  Al vložka. Podklad bude napenetrován 

penetračním nátěrem Penetral ALP. Všechny střechy budou odvodněny 2x střešními vpusti 

firmy Top Wet dovnitř objektu viz výpočet odvodnění střech. U zelené střechy bude navíc 



6 
 

ochranný koš a na terase bude součástí střešní vpusti zápachová uzávěrka (klapka). 

 

Ostatní konstrukce  

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné zdivo je systému HELUZ, HELUZ 14 a HELUZ 10. Budou lepeny 

celoplošně lepidlem. Dále budou použity doplňkové cihly HELUZ CDm (2DF) 20P a 

HELUZ CV 29, P20. Pro vedení kanalizace budou také postaveny instalační SDK 

přizdívky tl. 150mm. Podrobněji popis viz výkresy DPS-legenda materiálů. 

 

Fasády 

Hlavní část domu bude mít finální vrstvu silikonovou rýhovanou omítku Baumit Silikon 

Top barvy 0214. Podklad bude napenetrován a omítka bude vyztužena  Baumit Sar Tex 

4x4mm. Boční části domu místnost 113 (garáž) a 106+107 (obývací pokoj s jídelnou) 

budou mít odvětrávanou fasádu z cementotřískových desek firmy CETRIS, typ VARIO 

finish, barvy RAL 3024. Desky budou připevněny na tepelnou izolaci do nosného 

systémového -  pozinkovaného roštu firmy Cetris. Provětrávaná vrstva bude mít tloušťku 

38mm a pod ní bude přikotvena na tepelnou izolaci paropropustná fólie. 

 

Podlahy 

V 1NP budou tři typy podlah, laminátová podlaha (Laminát Napoli proužky), keramická 

dlažba firmy RAKO o  tl. 150mm a betonová mazanina v garáži a ta o tl. 100mm. V 2NP 

bude opět laminátová podlaha a keramická dlažba, ale oproti 1NP o tloušťce 100mm. 

Přesné umístění podlah je vypsáno ve výkresech PDS v legendě materiálů. A podrobnější 

určení podlah je popsáno ve složce C3- bod C3. 2. 1 – výpis skladeb podlah.  

 

Tepelné izolace  

Tepelné izolace střech jsou navrženy od firmy Isover. Jedná se o Isover EPS 150 

S spádové klíny o sklonu 3,5% a 8,75% a o Isover EPS 200 S spádové klíny o sklonu 3,5% 

a 8,75%. Minimální tloušťka je 180mm. Návrhový součinitel tepelné vodivosti je 

0,039 W/mK. Tepelná izolace obvodových zdí je v hlavní části domu fasádní pěnový 

polystyren Isover EPS 70 F o tloušťce 140mm a návrhový součinitel tepelné vodivosti je 

0,039 W/mK. Boční části domu místnost 113 (garáž) a 106+107 (obývací pokoj s jídelnou) 

budou mít odvětrávanou fasádu, a proto budou mít tepelnou izolaci (desky z minerální 

plsti) Isover FASSIL tl. 140mm a návrhovém součiniteli tepelné vodivosti 0,035 W/mK. 

Vstup do provozovny je také zateplen a to Isover EPS 70 F o tloušťce 50 mm a návrhový 

součinitel tepelné vodivosti je 0,039 W/mK. Dále je zateplená zeď mezi nevytápěnou 

garáží a místností 109 (pokoj pro hosty) také Isover EPS 70 F o tloušťce 50 mm a 
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návrhový součinitel tepelné vodivosti je 0,039 W/mK. Tepelná izolace základů je Isover 

EPS SOKL, o tl. 100mm a součinitel tepelné vodivosti 0,034W/mK. Odizolován komína 

od okolích konstrukcí Isover ORSTECH 110, tl. 40mm, součinitel tepelné vodivosti je 0,04 

W/mK. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolační vrstvy jsou navrženy v plochých střechách a to 1x modifikovaný asfaltový 

pás SBS - sklotkanina SKLOELAST tl. 4mm a 1x SBS-PES a hrubozrnný břidličný posyp 

POLYELAST DESIGN tl.4mm. Pojistná hydroizolace je 1x z asfaltového pásu typu 

S s nosnou skelnou rohoží Parabit Al + V S40 +  Al vložka. Podklad bude napenetrován 

penetračním nátěrem Penetral ALP. Hydroizolace spodní stavby je navržena 1x 

modifikovaný asfaltový pás  - ELASTEK 40 MINERAL SPECIAL, nosná vložka 

polyuretanová rohož tloušťky 4 mm. Pás bude celoplošně nataven k betonovému podkladu. 

Podklad bude opatřen asfaltovým nátěrem s penetrací. Dále je v zelené střeše 

hydroakumulační vrstva. Je navržena v zelené střeše. Jedná se o nopovou folii HDPE  

s výškou nopů 20 mm a tloušťce stěny 1mm např. značky DEKDERN T20 GARDEN. 

 

Zvukové a kročejové izolace 

Jsou navrženy ve všech podlahách v objektu v 1NP Isover TDPT tl. 80 mm a v 2NP Isover 

TDPT tl. 40 mm. 

 

 

PSV 

Truhlářské prvky: dřevohliníkové prvky 

Okna jsou navržena od firmy Pražák – typ Gutmann systém MIRA. Jedná se o 

dřevohliníková okna tl. 92mm. Zasklení je termoizolačnímí trojsky. Vnitřní rám je ze 

smrku s lazurou č. 6 a vnější hliníkové opláštění Gutmann barvy hnědooranžové. Okna 

jsou různých rozměrů viz výkresy DPS- složka  C2, bod C2. 8,9 Technické pohledy. 

Prosklené plochy č. 6,7,11 a 12 (opět složka C2, bod C2. 8,9 Technické pohledy) jsou od 

firmy Slavona s termoizolačním trojsklem s lepšími tepelněizolačními a zvukovými 

vlastnostmi. Jedná se opět o dřevo hliníková okna se stejnými lazurami a úpravami 

povrchů jako typ Gutmann systém MIRA. Podrobnější popis viz výpis truhlářských prvků. 
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Truhlářské prvky- dřevěné  

Vchodové dveře Ablo. Povrchová úprava ADLER AW- PROTOR, barva hnědooranžová, 

vnitřní lazura č. 6. Rozměry viz výkresy DPS, složka C2, bod C2. 8,9 Technické pohledy. 

Vnitřní interiérové dveře firmy Hanák FRAME- dýha matná, vertikální SPACE – DVM, 

odstín americký dub. Rozměry viz výkresy DPS, složka C2, bod C2. 8,9 Technické 

pohledy. Garážová sekční vrata s pohonnou jednotkou MATT o rozměrech 5500x2400 

např. firmy HAPUR. Provedení z dubového dřeva. Barva hnědooranžová, vnitřní 

lazura č.6.  

 

Skleněné a kovové prvky 

Jedná se hlavně o schodiště mezi 1NP a 2NP. Jednoramenné, přímočaré se skleněnými 

stupni z lepeného tvrzeného bezpečnostního skla, osazenými v kovové (nerezové) 

konstrukci schodiště firmy Jelínek. Zábradlí je opět v kombinaci kovové konstrukce se 

skleněnou výplní. Počet stupňů 18, výška stupně 172,2mm a šířka stupně je 280 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 950mm. Zábradlí se skleněnou výplní o výšce 1000mm. Kovová 

nerezová konstrukce bude z pravé strany uchycena do nosného zdiva HELUZ FAMILY 30 

a po levé straně jsou nosné železobetonové sloupy rozměru 300x300mm. 

 

 

Klempířské výrobky 

Jedná se o oplechování parapetů, atik, komínu, krbu. Oplechování atik bude provedeno 

z titanzinkového plechu tl. 0,65mm. Bude použito PE rohože PETEXDREN, kvůli 

ovlivňování se materiálů elektrolytickou korozi. Spád je 5% a 1x nátěr HOSTAGRUND 

S 2160 2v1 na železo, odstín 0110 středně šedá barva. Oplechování parapetů bude z 

taženého hliníkového plechu Gutmann tl. 2mm. Spád je 5%, odstín přírodní hliník. 

 

Zámečnické výrobky 

Jedná se o lemování vpustí, větracích průduchů, kotvení venkovního zábradlí a kotvení 

vnitřního schodiště se zábradlím. Venkovní zábradlí budou potaženy ochrannou vrstvou 

z pozinku proti korozi a natřeny. Všechny výrobky budou mít požadované atesty a budou 

splňovat potřebné normy, např. soudržnost, odolnost, průzvučnost apod. Patří zde i 

poháněcí mechanizmus garážových sekčních vrat, který se skládá z pohonné jednotky, 

kolejnice řetězu, pojistného vodítka, vodicí tyče a manuálního odjištění vrat. 
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Povrchové úpravy stěn a stropů  

Všechny venkovní povrchové úpravy jsou popsány výše. Všechny vnitřní stěny a stropy 

budou štukové omítky Baumit o tl. 15mm barvy bíle. Popřípadě jiný barevný odstín si 

vybere sám investor. V místnostech dle výkresů DPS budou keramické obklady Rako 

150x150mm a barev bíla, černá. Případné změny barev rozhodne po dohodě s investorem. 

 

Nátěry 

Jedná se o nátěry kovových prvků převážně venkovních (zábradlí). Nátěry musí být 

provedeny dle  ČSN EN ISIO 12 9445 pro vysokou životnost. Bude použit 1x nátěr 

HOSTAGRUND S 2160 2v1 na železo, odstín 0110- středně šedá barva. Další nátěry jsou 

pro podklad u podlahy v 1NP, kde bude použito asfaltového penetračního nátěru a dále u 

střech opět asfaltový penetrační nátěr PENETRAL ALP. Způsob zpracování a technologie 

provádění bude dodrženo dle výrobce.  

 

2. 3. 5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Budova je v souladu s platnou normou týkající se požadavků na energetickou náročnost 

budov a splnění ukazatelů podle metody výpočtů energetické náročnosti budov. Splňuje 

požadavky dle normy ČSN 73 0540-2/2011+ Z1:2012. Všechny konstrukce a výplně 

otvorů v rodinném domě s provozovnou mají splněn požadovaný součinitel tepelné 

vodivosti. Dům je zařazen do třídy B - úsporná. 

 

2. 3. 6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Základy budou typu základových pásů z prostého betonu C 16/20- XC2. Hloubka bude 

v nejnižším místě 1100mm pod upravený terén, což splňuje nezamrznou hloubku. 

Podkladní deska o tl. 150mm bude vyztužená pod hlavní částí domu 2x kari  sítí s oky 

100x100x4mm a ostatní 1x kari síť s oky 100x100x4mm. Základové poměry jsou 

jednoduché se zeminou třídy F1, MG, konzistence tuhé.  

 

 

2. 3. 7 Vliv objektu a jeho užívání na životnost prostředí a řešení 

případných negativních účinků 

Pří stavbě rodinného domu s provozovnou budou dodržena všechna potřebná opatření na 

zvýšenou prašnost, hluk, nakládání s odpady a např. očištění znečištěné komunikace 
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dopravou. Po dokončení stavby nebude mít stavba negativní vliv na své okolí. Vše bude 

uklizeno a vráceno do původního stavu. 

 

2. 3. 8 Dopravní řešení 

Vjezd na pozemek je ze severozápadní světové strany z ulice M. Baláše. Z této ulice se 

dále dostaneme na hlavní pozemní komunikaci města Nový Jičín- silnice III/04816. Příjezd 

do garáže je řešen zámkovou dlažbou.  

 

 

2. 3. 9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti-

radonová opatření  

Objekt neprokazuje škodlivé vlivy na vnější prostředí, a tudíž nevyžaduje zvláštní 

protiradonová opatření.  

 

 

2. 3. 10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Všechny navržené konstrukce, skladby a detaily budou provedeny dle projektu a pomocí 

technologií stanovenými výrobci. Pro všechny materiály a konstrukce bude splněn 

požadavek dle §156 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.  Budou také dodrženy všechny 

související požadavky dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. v platném znění a  především dle 

vyhlášky č. 491/2006 Sb.  

 

 

 

 

 



Závěr: 

Na základě zadání byla zpracována bakalářská práce. Bakalářská práce je 

zpracována v souladu s platnou ČSN stavebního zákona č.183/2006 Sb., vyhlášky č. 

499/2006 Sb., vyhlášky č. 268/2009 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb., vyhlášky č. 501/2006 

Sb. Dále dle katalogů a odborných literatur. Nejprve byl vymyšlen návrh, poté zpracovány 

studie, dále výkresy pro stavební povolení, výkresy pro provedení stavby, společně výpisy 

a detaily s dalšími potřebnými náležitostmi. Během vypracovávání nebyly provedeny 

zásadní změny oproti návrhu studií. Tato práce mi prohloubila znalosti ve zpracovávání 

projektové dokumentace jako celku, tak i některých dílčích částí, např. výkresů detailů.   
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