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Abstrakt 
Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu ve městě Vsetín. Objekt je dvoupodlažní. Má 
tvar písmene T. Objekt je umístěn ve svažitém terénu. Dům je navržen z betonových 
tvarovek ztraceného bednění a z rámové dřevostavby. Střecha je sedlová a plochá 
vegetační. 
 
Klíčová slova 

Rodinný dům, dvoupodlažní, svažitý terén, ztracené bednění, dřevostavba, sedlová střecha, 
vegetační střecha 
 
Abstract 

Bachelor´s thesis solve design of the Family house in city Vsetín. The building has two 
floors. The shape of house is T. The building is located in sloping terrain. The house is 
designed of concrete formwork and of timber frame. The roof is saddleback roof and flat 
vegetation roof. 
 
Keywords 
Family house, two floors, sloping terrain, formwork, timber, saddleback roof,vegetation 
roof 
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Úvod 
 
Bakalářská práce řeší zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
novostavby rodinného domu ve městě Vsetín. Pozemek je nezastavěný. Nachází se 
v klidné oblasti, místní části Rokytnice. Stavební pozemek je svažitý se sklonem 15°. Dům 
je navržen jako dvoupodlažní pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má tvar písmene T 
s celkovými rozměry 16,8 m x 12,28 m a je částečně zapuštěn do terénu. Konstrukční 
systém přízemí je navržen z betonových tvarovek ztraceného bednění, druhé podlaží je 
řešeno jako rámová dřevostavba. Část objektu je zastřešena dvouplášťovou sedlovou 
střechou tvořenou příhradovými vazníky se sklonem 15°. Část je zastřešena 
jednoplášťovou plochou vegetační střechou, která zároveň slouží jako terasa s    návazností  
na zahradu. 
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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 specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její účel, 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu, Vsetín 
Účel stavby:  Stavba pro bydlení 
Místo stavby:  Parcela číslo 441/16, katastrální území Rokytnice u Vsetína, 

obec Vsetín 
Vlastnické poměry:  Stavebník je vlastníkem pozemku 
Stavebník:  Karel Veselý 

 Na hrázi 14 
  755 01 Vsetín 

Projektant:  Eliška Chroustová 
  Rokytnice 317 
  755 01 Vsetín 
 
 

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

 
Jedná se o pozemek s číslem parcely 441/16 v katastrálním území Rokytnice u 
Vsetína. Na pozemku se v současné době nenachází žádný objekt, pozemek je trvale 
zatravněn. Pozemek je svažitý s podélným sklonem 15°. Vstup je ze severozápadní a 
severní strany z přilehlé komunikace, na ostatních stranách jsou sousední parcely a to: 
441/128, 448/5, 441/23. 

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

infrastrukturu, 
 
Průzkumy: 
Byl proveden geologický průzkum z důvodu zapuštění objektu do terénu. Průzkum byl 
proveden 3 sondami do hloubky 5m. Při posouzení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, 
které by měly negativní dopad na plánovanou výstavbu. Zatřídění zeminy vzhledem 
k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína písčitá s únosností  
Rtd=0,3MPa. Pozemek se nenachází v chráněném území ani jim neprochází žádné 
ochranné pásmo, nachází se v nízké kategorii radonového rizika. 
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Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na pozemek je ze severozápadní komunikace – ulice Michala Urbánka. Na 
pozemku bude mezi komunikací a garáží příjezdová komunikace z kamenné pojízdné 
dlažby. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
K pozemku, byly přivedeny přípojky plynu a elektřiny do rozvodné skříně na hranici 
pozemku a dále přípojka vodovodu, která bude zakončena ve vodoměrné šachtě a 
splaškové kanalizace bude zakončena hlavní domovní šachtou. Veškeré přípojky jsou 
řešeny podzemí s dodržením ochranných pásem. 
 
 

d)  informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Napojení příjezdové komunikace a inženýrských sítí jsou provedeny dle požadavků 
dotčených orgánů. 
 
 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb. a vyhláškou o 
technických požadavcích na stavby č.268/2009 Sb.  
 
 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 
 
Stavba bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 
místním stavebním úřadem. Stavba je v souladu s územním plánem města Vsetín. 
 
 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území, 

 
Objekt je navržen jako samostatně stojící a nebude mít žádný vliv na okolní objekty. V 
souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v 
bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdové 
komunikaci. 

 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Zahájení výstavby: 4/2014 
Ukončení stavby: 9/2015 
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Na jaře 2014 se budou provádět zemní práce a základy pro rodinný dům. V létě téhož 
roku na to naváže zdění 1NP, stropní konstrukce nad 1NP a schodiště, postavení 2NP 
a zastřešení stavby, celá hrubá stavba bude dokončena na podzim 2014. Dokončovací 
práce budou zahájeny na jaře roku 2015 a konečné terénní úpravy v létě téhož roku. 
 
 

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. 
 
Plocha pozemku: 2031 m2 

Zastavěná plocha: 158 m2 

Procento zastavěné plochy: 7,8% 
Počet bytů: 1 
Počet garážových stání: 1 

 
1NP: - hrubá podlažní plocha: 94 m2 
  - konstrukční výška: 2,91 m 
  - úroveň podlahy: 0,0 m = 387,86 m n. m. 
  - obestavěný prostor: 276,45 m3 
 
2NP:  - hrubá podlažní plocha: 101,36 m2 
  - konstrukční výška: 2,80 m 
  - úroveň podlahy: 2,81 m 
 - obestavěný prostor: 221,6 m3 

 

Odhadovaná cena: 4 000 tis. Kč 
Dodavatel si vyhrazuje právo po dohodě s investorem upravovat cenu. 
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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 u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
Za staveniště je považován celý pozemek investora. Jedná se o parcelu 441/16 
v katastrálním území Rokytnice u Vsetína. Na pozemku se v současné době nenachází 
žádný objekt, pozemek je trvale zatravněn. Pozemek je svažitý s podélným sklonem 
15°. Vstup je ze severozápadní a severní strany z přilehlé komunikace. 
 
 

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

 

Stavba rodinného domu je navržena na pozemku jako samostatně stojící novostavba 
s dvěma nadzemními podlažími. Objekt má tvar písmene T a je částečně zapuštěn do 
terénu. Součástí objektu je i garáž pro jedno vozidlo. Fasáda domu je tvořena omítkou 
bílé a světle hnědé barvy. Střecha je zčásti sedlová se sklonem 15° a zčásti plochá 
vegetační, která zároveň slouží jako terasa s návazností na zahradu. Rodinný dům je 
navržen a osazen v souladu s územním plánem této části města Vsetín. Stavba svým 
vzhledem nenarušuje ráz okolní krajiny. 

 

 
c) technické řešení stavby, 
 

Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude provedena skrývka ornice pod objektem do 
hloubky 300mm. Ornice bude uskladněna na pozemku a po dokončení stavby využita 
pro vegetační úpravy. Dále budou odstraněny keře a stromy, které by mohli překážet 
během výstavby. Po vytyčení stavby se provedou výkopy podle výkresu Základů. 
Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Část výkopku bude uskladněno 
na pozemku a použito pro násypy, zbytek bude odvezen. 
 
Základy 
Základové konstrukce obvodových a nosných svislých stěn jsou tvořeny základovými 
pasy šířky 400mm z prostého betonu C16/20. Pasy budou v některých částí 
nadbetonovány betonovými tvarovkami ztraceného bednění tl. 200mm a vyplněny 
betonem C16/20 (viz výkres Základů). Podkladní deska bude tl. 150mm a 160mm 
z prostého betonu C16/20 vyztužena kari sítí Ø5mm s oky 150x150mm. 
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Svislé nosné konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné konstrukce v 1NP jsou z betonových tvarovek ztraceného 
bednění tl. 200mm a vyplněny betonem C16/20. Překlady nad otvory jsou 
z železobetonových překladů (viz výkres Půdorys 1NP). 
Obvodová stěna v 2NP je dřevěná rámová konstrukce z kvh hranolů 60/140 , osová 
vzdálenost sloupků je 625mm. Rám je vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny tl. 
140mm. Na vnitřní straně je instalační předstěna z roštu z kovových CW a UW profilů 
šířky 50mm. Stěna je opláštěná sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm. 
 
Svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné stěny v 1NP jsou z tvárnic příčkových betonových tl. 120mm. 
Nenosné stěny v 2NP jsou tl. 150mm tvořené roštem z kovových CW a UW profilů 
šířky 100mm, vyplněné tepelnou izolací z minerální vlny tl. 80mm a dvojitě opláštěné 
sádrovláknitými deskami tl. 12,5mm. 
 
Vodorovné konstrukce 
Strop nad 1NP je tvořen monolitickou železobetonovou deskou tl. 160mm. V úrovni 
stropní konstrukce je ztužující věnec. (viz výkres Stropu) 
 
Schodiště 
Schodiště je dvouramenné a skládá se ze dvou monolitických železobetonových desek 
tl. 160mm. Schodišťové stupně jsou z prostého betonu. Povrchová úprava schodiště je 
z laminátových desek. Zábradlí je nerezové, kotvené do stupňů a do podesty. 
 
Střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad garáží a 2NP je dvouplášťová větraná sedlová střecha se 
sklonem 15°. Nosná konstrukce střechy je z dřevěných příhradových vazníků 
(rozmístění viz výkres Střech). Spodní plášť je tvořen podhledem ze sádrovláknitých 
desek a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 60mm pod vazníky a tl. 160mm mezi 
vazníky. Horní plášť je tvořen záklopem z OSB desek tl. 25mm, zastřešení je 
drážkovou krytinou z lakovaného ocelového plechu. 
Střešní konstrukce nad obývacím pokojem, která je zároveň terasou v 2NP, je 
jednoplášťová pochozí vegetační střecha. Plášť je tvořen železobetonovým stropem 
nad 1NP, hydroizolace z asfaltových pásů, tepelnou izolací z EPS 200S ve spádu 2% a 
zeminou. Detailní skladby vrstev a tloušťky jsou uvedeny ve výpisu skladeb a 
v detailech. 
 
Komín 
Je navržen vícevrstvý komínový systém. Jedná se o lehký nerezový komín s 
keramickou vložkou a tepelnou izolací, vnitřní průměr 140 mm, vnější průměr 276 
mm. Komín je kotvený do obvodové nosné stěny, bez základu. 
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Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
Hydroizolace je navržena ze dvou asfaltových pásů s výztužnou vložkou, pásy jsou 
celoplošně nataveny k podkladnímu betonu a na svislých stěnách, které jsou 
v kontaktu se zeminou. Skladba a popis vrstev viz výpis skladeb a detaily. 
 
Tepelná izolace 
Obvodové stěny domu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem z TI EPS 
70F tl. 150mm. Stěny v kontaktu se zeminou jsou zatepleny TI XPS tl. 120mm. 
Podlahy na zemině i plochá střecha jsou zatepleny TI EPS 200S. sedlová střecha je 
zateplena TI z minerální vlny. Tloušťky a skladby jsou ve výpisu skladeb a 
v detailech. 
 
Akustická izolace 
Zvuková izolace podlah je navržena z TI minerální vlny. Tloušťky a skladby jsou ve 
výpisu skladeb a v detailech. 
 
Podlahy 
Tloušťky a skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 
 
Truhlářské výrobky 
Uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 
 
Klempířské výrobky 
Uvedeny ve výpisu klempířských výrobků. 
 
Zámečnické výrobky 
Uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
Vnější povrchy 
Na vnější kontaktní zateplovací systém je navržena tenkovrstvá akrylátová omítka. 
 
Vnitřní povrchy 
Vnitřní omítka je tvořena tenkovrstvou sádrovou omítkou. 
Obklad za kuchyňskou linkou bude začínat 800mm nad podlahou a bude vysoký 
600mm, v koupelnách a technické místnosti bude obklad až do stropu. 

 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
Vjezd na pozemek je ze severozápadní komunikace – ulice Michala Urbánka. 
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Napojení na technickou infrastrukturu: 
K pozemku byly přivedeny přípojky plynu, elektřiny, vodovodu a splaškové 
kanalizace. Bude provedeno napojení na vodovodní řad.  
 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 

 
V objektu je navržena garáž pro jeden osobní automobil. Na pozemku bude mezi 
komunikací a garáží příjezdová komunikace z kamenné pojízdné dlažby. 
K pozemku, byly přivedeny přípojky plynu a elektřiny do rozvodné skříně na hranici 
pozemku a dále přípojka vodovodu, která bude zakončena ve vodoměrné šachtě a 
splaškové kanalizace bude zakončena hlavní domovní šachtou. Dešťová voda bude 
shromažďována v nádrži na pozemku. Veškeré přípojky jsou řešeny podzemí s 
dodržením ochranných pásem. 
 
 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní vody jsou 
napojeny na veřejnou síť a následně čištěny. Komunální odpad bude skladován na 
pozemku a pravidelně odvážen technickou službou města. V objektu je navrženo 
vytápění pomocí plynového kotle a zplodiny neovlivní kvalitu ovzduší v okolí. 
 
 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 
 
U rodinného domu není požadováno. Projekt neřeší. 
 
 

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

 
Byl proveden geologický průzkum z důvodu zapuštění objektu do terénu. Průzkum byl 
proveden 3 sondami do hloubky 5m. Při posouzení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, 
které by měly negativní dopad na plánovanou výstavbu. Zatřídění zeminy vzhledem 
k zrnitosti a poměru jednotlivých složek je hlína písčitá s únosností  
Rtd=0,3MPa. Pozemek se nenachází v chráněném území ani jim neprochází žádné 
ochranné pásmo, nachází se v nízké kategorii radonového rizika. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 

 
Souřadnicový systém je uvažován S-JTSK a výškový systém Bpv. Relativní nula je 
uvažována na úrovni podlahy 1NP = 387,600 m n. m. Vytyčovací údaje jsou uvedeny 
ve výkresu Situace. 

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

 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

- vlastní stavba RD 
- inženýrské sítě - přípojky kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie, 

dešťová kanalizace 
- dřevěná terasa 
- příjezdová cesta a zpevněné plochy z kamenné dlažby 
- terénní úpravy 
- oplocení 

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

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

Stavba nebude mít po dokončení žádný vliv na okolní stavby nebo pozemky. Při 
stavbě dojde ke zvýšení hluku a prašnosti.  
 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 
části F. 

 
Během stavby musí být dodržovány nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a 
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. 
Zaměstnavatel je povinen dělníkům zajistit ochranné pomůcky. Při úrazu na sebe bere 
odpovědnost zaměstnavatel, případně jím pověřená osoba. 
 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Řeší ji samostatná část dokumentace, která není součástí tohoto projektu. 
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3. Požární bezpečnost 
 

Požární bezpečnost řečí požární zpráva v příloze tohoto projektu. 

 

 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Jsou splněny veškeré hygienické požadavky kladené na tento druh stavby. V objektu je 
navržen dostatek zařizovacích předmětů. Obytné místnosti jsou dostatečně prosluněny a 
osvětleny přirozeným denním světlem. Nedochází k zastínění od sousedních objektů a 
zároveň objekt nezabraňuje oslunění okolních objektů. Všechny místnosti jsou větrány 
přímo okny, kromě skladu, komory a WC v 1NP, které jsou větrány ventilátorem. 
Po dokončení výstavby nedojde ke zvýšení zatížení životního prostředí. Splašková 
kanalizace je zaústěna do obecní kanalizace. Dešťová voda bude shromažďována na 
pozemku a následně využita pro zahradu. Komunální odpad bude likvidován smluvní 
firmou. 
Během stavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, je nutné provést opatření k jejich snížení 
a dodržovat povolené normy. Na stavbě musí být kontejnery, které budou sloužit ke 
skladování odpadů, které budou likvidovány v nedalekých firmách, které mají oprávnění 
na nakládání s odpady. Způsob nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. 
Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Objekt je navržen dle platných norem a bezpečnostních předpisů tak, aby byla bezpečná 
pro své uživatele. 
 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Nepředpokládá se, že by u rodinného domu hlukové emise do okolního prostoru a jejich 
působení na okolní zástavbu překročily stanovené hygienické předpisy. Ve vnitřním 
prostředí jsou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle zákona č. 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Tepelné posouzení objektu řeší příloha projektu. 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Stavba není řešena bezbariérově. 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Ochrana proti radonu a agresivním spodním vodám z přívalových srážek je zajištěna 
hydroizolací spodní stavby. Rodinný dům je navržen tak, aby odolával běžným a 
zvýšeným nárokům na ochranu před ostatními škodlivými vlivy, jako jsou na příklad hluk 
a klimatické vlivy. V těsné blízkosti objektu nevedou žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma, na které by se musel během výstavby nebo užívání objektu brát ohled. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 
 

Dešťová voda bude shromažďována na pozemku v plastové nádrži s přepadem do 
vsakovacího bloku. 
Splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť a následně čištěna. 
 
 

b) zásobování vodou, 
 
Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť. Na pozemku je umístěna vodoměrná 
šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. 
 

 
c) zásobování energiemi, 
 

Objekt je napojen na rozvod nízkého napětí a plynu, které jsou vedeny v zemi. Na 
hranici pozemku je vystavěna elektrická rozvodní skříň a skříň pro hlavní uzávěr 
plynu. 
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d) řešení dopravy, 
 

Pozemek je napojen na okolní komunikace. Na pozemku bude mezi komunikací a 
garáží příjezdová cesta. 
 
 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
 

Pod domem bude provedena skrývka ornice, která bude po dokončení stavby použita 
pro vegetační úpravy na pozemku. Zpevněné plochy viz výkres Situace. 
 
 

f) elektronické komunikace. 
 

Projekt neřeší. 
 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
Nevyskytují se ve stavbě. 
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Závěr 
 
Výsledkem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro novostavbu rodinného 
domu ve městě Vsetín určeného pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je navržen dle platných 
norem, vyhlášek, nařízení, zákonů a je v souladu s okolní zástavbou. Projektová 
dokumentace je vypracovaná dle rozsahu zadání. Součástí práce je i tepelně technické 
posouzení a požární zpráva. Objekt vyhovuje požadavkům tepelné techniky a spadá do 
skupiny C – vyhovující. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby objekt vyhovuje 
požadavkům a neohrožuje okolní pozemky. 
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