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Abstrakt�
Bakalá�ská práce se zabývá návrhem rodinného domu s p�echodným ubytováním 

v Horní Be�v�. Jedná se o �áste�n� podsklepený t�ípodlažní objekt, p�i�emž t�etí nadzemní 
podlaží je situováno do podkroví. D�m je zast�ešen sedlovou st�echou, která se nachází ve 
dvou výškových úrovních. V objektu se nacházejí dv� bytové jednotky a provozní �ást ve 
form� poskytování p�echodného ubytování.
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m, p�echodné ubytování, provoz, �áste�né podsklepení, sedlová st�echa, 

bytová jednotka�
�

�

Abstract�
 The bachelor thesis deals with design detached house with temporary accommodation 
in Horní Be�va. This is a partial basement three-storey building, the third floor is situated in 
the attic. The house is covered with a gable roof, which is located on two height levels. There 
are two residential units and an operational part in the form of temporary accommodation.  
�

Keywords�
Detached house, temporary accommodation, business, partial basement, gable roof, 

residential unit�
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Úvod 
  

Tématem této bakalá�ské práce je návrh rodinného domu s provozní �ástí prvním 
nadzemním podlaží. Vzhledem k umíst�ní objektu v turisticky atraktivní lokalit� jsem 
se rozhodl využít p�ízemní prostory k poskytování p�echodného ubytování. Jedná se 
tedy o dva apartmány sloužící ke krátkodobému pobytu rekreant�.  

Práce bude �ešit stavbu nového objektu na prázdné, dosud nezastav�né parcele, 
nacházející se na katastrálním území obce Horní Be�va. Úkolem práce je dispozi�ní, 
konstruk�ní a architektonický návrh budovy. Obsah práce bude zahrnovat požárn�
bezpe�nostní a tepeln� technické posouzení konstrukcí navrhovaného objektu. 
Zásadním požadavkem celého projektu je funk�ní propojení provozní a obytné �ásti 
domu s ohledem na zajišt�ní soukromí uživatel� bytových jednotek. Práce se dále 
zabývá �ešením problematiky parkování pro uživatele provozní a bytové �ásti objektu.  

V rámci seminární práce se budu v�novat výb�ru vhodného typu st�ešní krytiny 
s ohledem na vyšší klimatické nároky dané lokality.
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A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby,  
 Rodinný d�m s p�echodným ubytováním v Horní Be�v�

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�), 
 Horní Be�va p.�.: 2981/1, katastrální území Horní Be�va 
 Horní Be�va 756 57; okres Vsetín, kraj Zlínský 
 Stavba pro bydlení  
 Zastav�ná plocha: 232,9 m2

 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží,  
výška k h�ebenu od 0,000 = 9,86 m, hloubka stavby od 0,000 = 3,65 m 

c) p�edm�t projektové dokumentace, 
            Novostavba rodinného domu s p�echodným ubytováním 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
    ing. Michal T�eš�ík 
               15. 8. 1988 
               B��kové 385 
               756 57 Horní be�va 
               Tel.: 734 215 312 

b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání,  
c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, p�íjmení,obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba     podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, 
adresa sídla, (právnická osoba), 
 Jaroslav Blinka 
 17. 1. 1991 
 Horní Be�va 
 756 57 Horní Be�va 
 Tel.: 737 616 010  
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b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 
komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 
oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 
  
              doc. Ing. Ladislav Št�pánek, CSc. 
              1003109 

              
c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn�
�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 
komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik�
�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich 
autorizace, 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla 
stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení), 

Stavba podléhá stavebnímu povolení 
M�stský ú�ad Rožnov pod Radhošt�m, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod 
Radhošt�m 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby,  

Podkladem je použitá projektová dokumentace zpracovaná Jaroslavem 
Blinkou. Zam��ení výšek provedla firma TRIGAS-geodetické práce, 
Mezi�í�ská 2313, 756 61 Rožnov pod Radhošt�m.

c) další podklady, 
Požadavky stavebníka  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území,       
Rozsah �ešeného území je dán samotnou stavbou rodinného domu a 
zpracován ve výkresu situace, výkres �. C. 01 
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b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.),  

Území plánované stavby spadá do území CHKO Beskydy, podle dalších 
právních p�edpis� není území chrán�no. Nejedná se o památkovou zónu a 
neleží v záplavovém území.  

c) údaje o odtokových pom�rech,  
Pozemek je veliký a na v�tšin� plochy pom�rné dosti svažitý, obsahuje 
množství travnatých ploch, které umožní vsakování deš�ových vod. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas,  

Pro dané území neexistuje územn� plánovací dokumentace. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací,  

Není p�edm�tem projektové dokumentace, viz p�edcházející oddíl. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území,  
V rámci projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití 
území. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�,  
V rámci projektové dokumentace byly spln�ny požadavky dot�ených orgán�. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení,  
Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic,  
Stavba si nevyžaduje žádné podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí).  

Sousední parcely viz výkres situace, výkres C.01 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby,  
Jedná se o novostavbu. 
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b) ú�el užívání stavby,  
Jedná se o stavbu pro bydlení a podnikání ve form� poskytování ubytovací 
kapacity. 

c) trvalá nebo do�asná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu.  

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.),  

Stavba není chrán�na podle jiných právních p�edpis�, nejedná se 
památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území 
apod.  

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle 
vyhlášek �.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, 
�.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a �. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 
staveb. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
 právních p�edpis�,  

   Požadavky dot�ených orgán� týkající se stavby budou zpracovány do 
projektové dokumentace po jejich získání.  

g) seznam výjimek a úlevových �ešení,  
Stavba nemá žádné výjimky a úlevové �ešení  

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník�
apod.),  
                Zastav�ná plocha: 232,9 m2

                 Obestav�ný prostor: 2214,5 m3

                 Užitná plocha: 462,8 m2

                 Po�et funk�ních jednotek: 4 
                 Velikost funk�ních jednotek:  2 byty o velikosti 4+1 
      1 apartmán o velikostí 2+1 
      1 apartmán o velikosti 3+1 
                 Po�et uživatel�: 14 obvyvatel�
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i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.),  

Denní pot�eba teplé vody: 560 l/den. 
Deš�ová voda bude sekundárn� využívána pro závlahu zahrady. 
Odpadní vody budou odvád�ny do ve�ejné jednotné kanalizace. 
T�ída energetické náro�nosti stavby: B - Úsporná 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy),  

Realizace stavby bude probíhat jednorázov�, stavba nebude rozd�lena na 
etapy. P�edpokládané zapo�etí výstavby je 10. 9. 2014 a p�edpokládá se 
ukon�ení k datu 20. 11. 2015. Sou�ásti realizace je taky výstavba 
komunika�ních ploch, oplocení a záv�re�né terénní úpravy. 
  

k) orienta�ní náklady stavby.  
P�edpokládané náklady na realizaci výstavby objektu se pohybují kolem 
8.750.000 K� v�etn� DPH 15% 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
       za�ízení 
   
Stavbu lze roz�lenit na následující objekty:

S01  -  OBJEKT RODINNÉHO DOMU 
S02  -  ZPEVN�NÉ PLOCHY 
S03  -  OPLOCENÍ POZEMKU  
S04  -  P�ÍPOJKA KE ZDROJI PITNÉ VODY 
S05  -  P�ÍPOJKA KANALIZACE  

Technická a technologická za�ízení se zde nevyskytují. 

V Brn� dne 21. 5. 2014 
Zpracoval: Jaroslav Blinka 
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B.1 Popis území výstavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
  

Stavební parcela �. 2981/1 v katastrálním území obce Horní Be�va se nachází na 
svažitém terénu o celkové vým��e 3067,5 m2. Pozemek se svažuje sm�rem k západu, 
rovnob�žn� podél obecní komunikace. Na pozemku se nenacházejí žádné vzrostlé 
stromu, p�evažuje travnatý porost. Parcela nebyla nijak využívaná a nenacházejí se na ní 
žádné stávající stavby �i oplocení. Okolí parcely tvo�í zástavba rodinných dom�
s pom�rn� velkými zahradami využívanými k výsadb� ovocných strom�. Pozemek je 
p�ístupný z obecní komunikace. P�es pozemek procházejí inženýrské sít� (jednotná 
kanalizace, sloupy elektrického vedení). Staveništ� je p�ístupné z již zmi�ované obecní 
komunikace, ta je dosta�ující pro pohyb nákladních vozidel zásobujících staveništ�
stavebním materiálem. Celková rozloha staveništ� je dosta�ující jak pro uskladn�ní 
stavebního materiálu, tak pro do�asné uskladn�ní sejmuté ornice. Ta bude uskladn�na 
ve východní �ásti pozemku. Ornice bude po dokon�ení stavby využita k terénním 
úpravám. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum,     
    hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

Založení stavby je navrženo na základ� provedeného inženýrsko-geologického 
pr�zkumu. Na území pozemku se nachází vysoce únosná a málo sta�itelná hlinito-
jílovitá p�da. V rámci pr�zkumu nebyla zjišt�na rizika spojená s podzemní vodou �i 
pronikání radonu. Stavebn� historický pr�zkum nebyl proveden. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma jsou stanovena p�íslušnými správci sítí 
 a dot�enými orgány v jednotlivých vyjád�eních, která jsou p�iložena v dokladové �ásti.  
Pozice objektu respektuje oblast ochranných pásem inženýrských sítí vedoucích p�es 
stavební parcelu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území, 

Stavební parcela se nenachází v oblasti záplavového území ani v poddolované 
oblasti. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  
   na odtokové pom�ry v území, 

Projektovaná stavba svým charakterem nenarušuje své okolí. Vzhledem ke 
svažitosti terénu a množství travnatých ploch, umož�ující absorpci srážkové vody, 
nebude mít stavba negativní dopad na odtokové pom�ry v daném území. 
Požární odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední parcely ani na ve�ejné 
prostranství. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Stavební parcela je bez jakéhokoliv porostu d�evnatého charakteru, p�evažuje 
zde travnatý porost. Na pozemku se taky nenacházejí žádné stávající stavby �i oplocení 
ur�ené k demolici Požadavky nebudou stanoveny.  

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
    ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

Zábory p�dy nejsou p�edm�tem dokumentace. 

h) územn� technické podmínky – napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 

Stavební parcela je obslužní po obecní komunikaci. Technická infrastruktura je 
zajišt�na t�mito inženýrskými sít�mi: elektro vedení NN (�EZ, a.s.), kanalizace (obec 
Horní Be�va) 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

V dob� zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Ú�el užívání stavby: Stavba pro bydlení a podnikání 
Po�et obyvatel� byt�: 8 osob 
Zastav�ná plocha: 232,9 m2

Obestav�ný prostor: 2 214,5 m3

Plocha nezastav�ného pozemku: 2884,6 m2. 
Procento zastav�ní: 7.6 % 
Po�et byt�: 2 byty, 2 apartmány 
Plocha bytových prostor: 275,8 m2

Plocha nebytových prostor: 97,2 m2

Plocha provozních prostor: 193,93 m2

Celková plocha: 430,4 m2 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanistické �ešení,  

Navržené �ešení dodržuje charakter stávající zástavby, respektuje umíst�ní 
stávajících staveb a �ídí se požadavky stavebníka. V�tšinu plochy stavební parcely tvo�í 
travnatý porost, na pozemku se nevyskytuje žádný porost d�evnatého charakteru. Terén 
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pozemku je svažitý sm�rem k západu. Objekt domu je rozd�lný na obytnou �ást, tu tvo�í 
dva samostatné byty a provozní �ást, kterou tvo�í dva apartmány dimenzované pro 2 a 4 
hosty. Stavba je s ohledem na prosv�tlení orientovaná obytnou �ástí na jiho-západ. 
Místnosti ur�ené jako ložnice jsou orientované na východ. Dominantou lokality je 
výhled na jiho-západní stranu. Na t�chto fasádách jsou navrženy velké francouzské 
okna pro zachování možnosti pozorování krajiny. 

Hlavní vstup do obytné �ásti je ze severní strany (strana p�iléhající obecní 
komunikaci). Do obytné �ásti m�žeme vstoupit taky po schodišti p�es suterén objektu, 
kde jsou umíst�ny dv� garážová stání. Vstup ur�ený pro provozní �ást je s ohledem na 
zachování soukromí domácích navržen z jižní strany. Pro hosty apartmán� jsou 
navrženy dv� samostatná nekrytá parkovací stání. Oba vstupy do objektu jsou 
nadst�ešeny. 

Na pozemek jsou provedeny dv� sjezdové komunikace o ší�ce 4 a 3 metry. 

b) architektonické �ešení, 

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu, který je �áste�n�
podsklepený. Objekt m�žeme rozd�lit na suterén, dv� nadzemní podlaží a obytné 
podkroví. D�m nepravidelného p�dorysu je zast�ešen v jedné úrovni sedlovou st�echou 
tvaru T a v druhé úrovni sedlovou st�echou provedenou sbíjenými vazníky. 

Provozní �ást objektu je situovaná do prvního nadzemního podlaží, což 
umož�uje jak pohodlný p�ístup host�m tak zachovává soukromí uživatel� byt�. 
Konstruk�ní systém objektu je st�nový, ztužená nosnou st�edovou st�nou. Budova je 
zd�ná s ŽB pr�vlaky a p�eklady a s montovanou stropní konstrukcí. Fasádu objektu 
tvo�í kombinace silikátové omítky bílé barvy a d�ev�ného obkladu tmav� hn�dého 
odstínu.  

Podsklepená �ást 1.S se nachází pod st�ední �ástí hlavní budovy a je ur�ena 
p�edevším k parkování automobil� uživatel� bytových jednotek. Suterén nabízí 
technické zázemí (technická místnost) a možnost uskladn�ní sezónních v�cí (sklad 1, 
sklad 2). Suterén je p�ístupný jak z hlavního schodišt� tak i garážovými vraty ze 
zahrady. 

V 1. NP se nacházejí ubytovací kapacity pro pronájem zejména rekrea�ním 
návšt�vník�m této lokality. Oba prostory ur�ené k pronajímání mají spole�né zádve�í, 
ze kterého m�žeme dále pokra�ovat do jednotlivých apartmán�, ale taky je zde p�ístup 
do technické místnosti vybavené výlevkou. Technická místnost slouží p�edevším 
k uskladn�ní ložního prádla a pracovních nástroj� pro úklid celého za�ízení. Menší 
z apartmán� disponuje velkou hlavní místností spojující obývací pokoj a kuchy�ský 
kout, ložnicí s manželskou postelí, koupelnu a samostatné WC. Druhý, v�tší apartmán, 
nabízí taktéž pom�rn� velký obývací pokoj spojený s kuchy�ským koutem, koupelnu, 
samostatné WC, ale taky dv� místnosti ur�ené ke spaní. Dále se v prvním nadzemním 
podlaží nachází odd�lené zádve�í pro uživatele bytových �ástí, které jsou p�ístupné po 
schodišti do druhého nadzemního podlaží a podkroví.

Ve 2.NP se nachází samostatný byt obsahující, který je p�ístupný p�es p�edsí�
vybavenou zabudovanou šatní sk�íní. Z chodby m�žeme dále pokra�ovat do obývacího 
pokoje spojeného s kuchyní a jídelním koutem, do pokoje pro hosty, d�tského pokoje, 
koupelny, na samostatné WC, ale taky do ložnice, která je p�ístupna pouze p�es šatnu 
nebo koupelnu vybavenou WC. Ložnice disponuje možností vstupu na balkón. 
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V podkrovní �ásti bytu se nachází druhý samostatný byt, který je svou dispozicí 
tém�� totožný jako byt v druhém nadzemním podlaží. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Objekt SO1 je dvojpodlažní rodinný d�m s obytným podkrovím a �áste�ným 
podsklepením. Provozní �ást v 1.NP je p�ístupna ze vstupu z jižní strany, byty mají sv�j 
samostatný vstup ze severní strany. Oba byty jsou stejných p�dorysných rozm�r� a jsou 
p�ístupny p�es interiérové schodišt�. 

1.NP: 
 Provozní �ást objektu. Tvo�í ji dva apartmány, celková plocha ubytovacích 
kapacit je 184,5 m2. 

2.NP :  
Samostatný byt 4+1 o rozloze 128,5 m2 s balkónem p�ístupným z ložnice. 

Obytné podkroví:  
Samostatný byt 4+1 o rozloze 128,5 m2 s balkónem p�ístupným z ložnice. 

Objekt SO2 tvo�í zpevn�né plochy. Jsou to zejména p�ístupové komunikace, 
nekrytá parkovací stání a okapové chodníky lemující celý objekt. Jsou zde navrženy 2 
parkovací stání o rozm�rech 3,0 x 5,3 m. Tyto parkovací stání jsou navrženy pro hosty 
ubytovací kapacity a jsou p�ístupná po komunikaci o ší�ce 3 m, která je napojena na 
obecní vozovku. 

Objekt SO3 je oplocení pozemku, které bude realizováno jako živý plot ze 
strany p�iléhající komunikaci a d�ev�ný plot s podhrabovými deskami ze stran 
p�iléhajících k sousedním parcelám. 

Vstup na pozemek bude �ešen uzamykatelnou brankou a k�ídlovými plotovými 
vraty, otevíratelnými elektropohonem, pro vjezd osobních automobil�. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Tento typ objektu nevyžaduje bezbariérový p�ístup. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala p�íslušným ustanovením, vyhlášce 
c. 269/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezpe�nost stavby 
bude zajišt�na uzemn�nou elektroinstalací navrženou podle platné normy �SN. 
Povrchová úprava podlah je navržena s ohledem na eliminaci možnosti uklouznutí. 
Konstrukce zábradlí na schodišti, balkónu a zábradlí ve francouzských oknech dosahuje 
výšky 1 m a je proveden v souladu s �SN 743305 Ochranná zábradlí. Stavba je 
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navržena tak, aby spl�ovala všechny požadavky týkající se bezpe�nosti p�i jejím 
užívání. 

B.2.6 Základní charakteristiky objekt�

a) stavební �ešení, 

Dispozi�ní �ešení bylo navrženo na základ� komunikace projektanta 
s investorem. Zásadní bylo zachování provozních vazeb v objektu a eliminaci rušení 
klidu domácích provozem. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 

Základové pasy jsou provád�ny z prostého betonu t�ídy C20/25. Podkladní ŽB 
deska je provedena z betonu t�ídy C20/25 a ocelové betoná�ské výztuže t�ídy B550B. 
Tlouš�ka podkladní desky je 150 mm. Obvodové zdivo v suterénu je realizováno 
pomocí betonových tvarovek Presbeton ZB 25-40, které jsou vypln�ny betonem t�ídy 
C20/25 a betoná�skou výztuží t�ídy B550B. Stropní konstrukce suterénu je tvo�ena 
monolitickou ŽB deskou tlouš�ky 150 mm provedenou z betonu a výztuže téže t�ídy. 
Obvodové zdivo nadzemní �ásti stavby je tvo�eno zdícím systémem Heluz, konkrétn�
Heluz STI 40. Dvouramenné, pravoto�ivé schodišt� je provedeno taktéž z železobetonu. 
St�ešní konstrukce hlavní �ásti budovy je navržena jako vaznicová soustava, st�ešní 
konstrukce nad úrovní 1.NP je realizována pomocí sbíjených vazník� uložených na 
pozednicích. Ob� st�ešní konstrukce budou pokryty skládanou plechovou krytinou 
Lindab Topline �erné barvy. Klempí�ské prvky budou provedeny pomocí eloxovaného 
hliníkového plechu. Okna a balkónové a vstupní (vše plastové) dve�e budou dodány 
firmou Sulko. Venkovní zpevn�né plochy budou tvo�eny zámkovou dlažbou tlouš�ky 6-
8 mm (podle místa použití) a budou uložený do dr�ového lóže. 

c) mechanická odolnost a stabilita,

Stavba je navržena tak, aby vlivem p�sobícího zatížení v pr�b�hu užívání 
stavby nedošlo k z�ícení �i porušení stavby. 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických za�ízení 

a) technické za�ízení, 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribu�ní sí� nízkého nap�tí 
p�ípojkou. Jako zdroj pitné vody bude využíván hloubkový vrt pr�m�ru 180 mm, který 
je od stavby vzdálený cca 40 m. Odvod splaškových vod je �ešen napojením budovy na 
obecní sí� jednotné kanalizace. Deš�ová voda bude odvád�na do nádrží s možností 
využití pro závlahu zatravn�né plochy, p�ebyte�ná srážková voda je odvád�na p�epadem 
z t�chto nádrží do jednotné kanalizace.  Objekt bude vytáp�n tepelným �erpadlem typu 
voda/vzduch v kombinaci s elektrickým kotlem Electra komfort. Teplá voda bude 
oh�ívaná elektrickou energií. 
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b) vý�et technických a technologických za�ízení, 
Jednotlivá technická za�ízení jsou zakreslena a blíže popsána v díl�ích �ástech 

projektové dokumentace. 

B.2.8 Požárn� bezpe�ností �ešení 

Viz samostatná �ást dokumentace - Požárn� bezpe�nostní �ešení. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

Viz Energetický audit. 

b) posouzení využití alternativních zdroj� energií, 

V projektu je navržen alternativní zdroj energie pro vytáp�ní a oh�ev teplé vody. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  
komunální prost�edí 

Odv�trání objektu je p�irozené pomocí infiltrace okenních otvor�. Místnosti bez 
okeních otvoru jsou odv�trávány um�lým v�tráním pomocí v�tracího potrubí z PVC, 
které je vedeno v instala�ních p�izdívkách a vyús�uje cca 300 mm nad úrove� st�ešní 
konstrukce, kde je ukon�eno hlavicí. V místnostech odv�trávaných um�lým v�tráním je 
instalován axiální ventilátor ovládaný vazbou na spína� osv�tlení místnosti. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 

Na staveništi bylo provedeno radonové m��ení, které nezaznamenává pronikání 
radonu z podloží. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

Významné namáhání bludnými proudy se nep�edpokládá, konkrétní ochrana 
není �ešena. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

Vzhledem k umíst�ní stavby se namáhání technickou seizmicitou 
nep�edpokládá, konkrétní ochrana není �ešena. 
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d) ochrana p�ed hlukem, 

Vzhledem k umíst�ní stavby se neuvažuje nadm�rné namáhání stavby hlukem. 
Základní ochrana p�ed hlukem bude zajišt�na volbou materiálu obvodových konstrukcí, 
které jsou z hmotných staviv.  Konkrétní ochrana není �ešena. 

e) protipovod�ová opat�ení, 
Stavbou nevznikají nová protipovod�ová opat�ení. Stavba se nenachází 

v záplavovém území. 

B.3 P�IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU                       

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojení na technickou infrastrukturu je �ešeno v projektové dokumentaci ve 
výkresu situace C.01. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky,

Vodovodní p�ípojka – DN 100, 28 l/s, délky 35,8 m 
Elektro p�ípojka – CYKY, 82 kWh/m2, délky 12,5 m 
P�ípojka kanalizace – DN 250, 20 l/s, délky 17,5 m 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení, 

Dopravní �ešení a napojení na komunikaci je �ešeno ve výkresu situace. P�íjezd 
k objektu je zajišt�n pomocí dvou komunikací o ší�ce 3 a 4 m, které jsou napojeny na 
obecní komunikaci. Parkování bude zajišt�no pomocí dvou nekrytých parkovacích 
stání, ur�ených pro ubytované hosty a dvou krytých garážových stání pro uživatele 
byt�. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení objektu na obecní komunikace je �ešeno pomocí dvou komunikací o ší�ce 
3 a 4 m. 

c) doprava v klidu, 

Parkování bude zajišt�no pomocí dvou nekrytých parkovacích stání, ur�ených 
pro ubytované hosty a dvou krytých garážových stání pro uživatele byt�. 

d) p�ší a cyklistické stezky, 

P�ší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dot�eny. 
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B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

Budou provád�ny pouze nezbytné terénní úpravy, které nijak nenaruší ráz okolí.  

b) použité vegeta�ní prvky, 

Pozemek bude oplocen pomocí živého plotu ze strany p�iléhající obecní 
komunikaci. 

c) biotechnická opat�ení, 

Biotechnická opat�ení nejsou p�edm�tem dokumentace. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho 
ochranu 

a) vliv na životní prost�edí, 

Objekt svým provozem ani užíváním nebude negativním zp�sobem narušovat 
životní prost�edí v okolí. 

b) Vliv na p�írodu a krajinu, 

Stavba nebude mít negativní vliv na p�írodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 

 Stavba se nenachází v soustav� chrán�ných území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�r� zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 

Zjiš�ovací �ízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�, 

V dosahu stavby se nenachází žádná ochranná bezpe�nostní pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není ur�en pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v p�ípad� ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 

Sou�ástí projektové dokumentace je výkaz vým�r, obsahující kompletní výpis 
všech materiál�, dodávek a prací. Dodávka elektrické energie bude prost�ednictvím 
zhotoveného jisti�e. Voda pot�ebná k realizaci stavby bude odebíraná z hloubkového 
vrtu zhotoveného na stavební parcele. 

b) odvodn�ní staveništ�, 

Odvodn�ní staveništ� je zajišt�no svažitým terénem a množstvím travnatých ploch 
zaru�ujících vysokou absorpci. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro odb�r elekt�iny b�hem výstavby bude z�ízen nový elektrom�rový rozvad��. 
Zásobování stavby materiálem bude zajišt�no pomocí do�asné panelové komunikace 
zhotovené na stavební parcele.

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

V pr�b�hu realizace stavby bude stavební firma minimalizovat dopady na okolí 
staveništ� (nap�. úklid komunikace zne�išt�né výjezdem nákladních automobil�
z prostor� staveništ� apod.). 

e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 

Pokud není staveništ� zajišt�no jiným zp�sobem, musí být oploceno 
v zastav�ném území obce souvislým oplocením výšky minimáln� 1,8 m tak, aby byla 
zajišt�na ochrana staveništ� a byl odd�len prostor staveništ� od okolí. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových pom�r� je pot�eba d�sledn� postupovat podle na�ízení 
vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se m�ní na�ízení vlády �. 502/2000 Sb., o ochran�
zdraví p�ed nebezpe�nými ú�inky hluku a vibrací, uve�ejn�né ve sbírce zákon� �R �. 
88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chrán�ném venkovním prostoru, v chrán�ných 
vnit�ních prostorech staveb a v chrán�ných venkovních prostorech stavba § 12 – 
Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o realizaci jednoduché stavby a p�i stavb� budou použity b�žné drobné stavební 
elektrické stroje a ru�ní ná�adí, které spl�ují výše uvedené akustické požadavky 
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 (nap�. mícha�ka, vrta�ka, el. kompresor) a pracovní doba, p�i provád�ní stavby, bude v 
�asovém rozmezí dle výše uvedeného p�edpisu, budou požadavky na nejvyšší 
p�ípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle p�íslušného p�edpisu spln�ny. 
Skladovaný prašný materiál bude �ádn� zakryt a p�i manipulaci s ním bude pokud 
možno zkráp�n vodou, aby se zamezilo nadm�rné prašnosti. Dopravní prost�edky musí 
mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav�eny. Zárove� budou p�i odjezdu 
na ve�ejnou komunikaci o�išt�ny. 

Odpady, které vzniknou p�i výstavb�, budou likvidovány v souladu se zákonem 
�.154/2010 Sb., o odpadech, jeho provád�cími p�edpisy a p�edpisy s ním souvisejícími 
(vyhláška MŽP �. 381/2001, 383/2001). P�i veškerých pracích je nutno dodržovat 
bezpe�nostní p�edpisy, zejména vyhl. �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích.Staveništ� se musí 
za�ídit, uspo�ádat a vybavit p�ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla �ádn� a bezpe�n� provád�t.Na pozemku se nenachází žádné objekty 
ur�ené k demolici. Pozemek je p�evážn� travnatý bez výrazn�jšího porostu a strom�. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé), 

Trvalý zábor staveništ� je vymezen vn�jšími hranicemi stavebního pozemku. 
Bude-li to nutné, vzniknou do�asné zábory na p�ilehlých okolních pozemcích, zejména 
b�hem napojování p�ípojek. Do�asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytn� nutnou a budou p�edem domluveny s p�íslušným vlastníkem pozemku  
a správcem sít�. 

g) maximální produkované množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
    likvidace, 

Odpady, které vzniknou p�i stavb�, budou v souladu se zákonem �.154/2010 Sb., 
 o odpadech, jeho provád�cími p�edpisy a p�edpisy s ním souvisejícími likvidovány  
na stavb�, odvozem do sb�rných surovin nebo na skládku k tomu ur�enou. 

17 01 01    beton        O 
17 01 02    cihla        O 
17 02 01    d�evo        O 
17 02 02    sklo        O 
17 02 03    plasty       O 
17 04 05    železo/ocel       O 
17 05 01    zemina/kameny      O 
17 09 04    sm�sný stavební a demoli�ní odpad    O 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

Zemní práce budou provád�ny v pot�ebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a p�ípojek. P�edb�žn� se nep�edpokládá nutnost p�ísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základ� bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
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i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 

P�i provád�ní stavby se musí brát v úvahu okolní prost�edí. Je nutné dodržovat 
všechny p�edpisy a vyhlášky týkající se provád�ní staveb a ochrany životního 
prost�edí a dále p�edpisy o bezpe�nosti práce. V pr�b�hu realizace budou vznikat b�žné 
staveništní odpady, které budou odváženy na �ízené skládky k tomu ur�ené. Realiza�ní 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou p�i výstavb� a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem �. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho provád�cími p�edpisy a p�edpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP �. 381/2001 Sb. a �. 383/2001 Sb. Stavební su� a další 
odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u p�íslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiál� budou odváženy na �ízené skládky k tomu ur�ené. Dopravní 
prost�edky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav�eny. Zárove�
budou dopravní prost�edky p�i odjezdu na ve�ejnou komunikaci o�išt�ny. Skladovaný 
prašný materiál bude �ádn� zakryt a p�i manipulaci s ním bude pokud možno zkráp�n 
vodou, aby se zamezilo nadm�rné prašnosti. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby   
   koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�, 

P�i provád�ní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpe�nostní p�edpisy v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví pracovník� dodavatele, 
zejména základní vyhláška 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích a další platné normy pro provád�ní 
staveb. Tato podmínka se vztahuje rovn�ž na smluvní partnery dodavatele, investora a 
další osoby, oprávn�né zdržovat se na stavb�. Dále musí být dodrženy obecn� platné 
p�edpisy, normy pro použití stavebních materiál� a provád�ní stavebních prací a další 
p�ípadné dohodnuté podmínky ve smlouv� o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 
k ohrožení práv a majetku a práce byly provád�ny ú�eln� a hospodárn�. P�i manipulaci 
se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v 
zastav�né �ásti a na ve�ejných prostranstvích, musí být zajišt�n proti pádu do výkopu 
zábradlím. Svislé st�ny výkop� provád�né ru�n� musí být zajišt�ny pažením, pokud je 
hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveništ�
(nap�. b�hem napojování navrhované komunikace nebo b�hem budování p�ípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpe�it v souladu s p�íslušnými bezpe�nostními p�edpisy. 
P�i práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena p�íslušná 
opat�ení k zamezení sklouznutí materiál� a pracovník� po svahu výkopu. Pracující musí 
být vybaveni ochrannými pom�ckami (ochranné p�ilby, rukavice, respirátory apod.), 
pot�ebným ná�adím a proškoleni z bezpe�nostních p�edpis�. Za�ízení staveništ� bude 
sou�ástí uzav�eného areálu, který bude oplocen pop�. jinak zajišt�n. Ve�ejnost do 
bezprost�ední blízkosti stavby nebude mít p�ístup. Všechny vstupy na staveništ� musí 
být ozna�eny bezpe�nostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
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k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 

Stavbou vznikají �áste�né požadavky na úpravu staveništ� a okolí pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dot�eny stavby ur�ené 
pro bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat�ení, 

P�i zásobování staveništ� bude respektován provoz ve�ejné dopravy a chodc�. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravn� inženýrská opat�ení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby, 

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. Práce ve 
výškách a prostorách nechrán�ných proti pov�trnostním vliv�m musí být p�erušeny: 
-p�i bou�ce, silném dešti, tvorb� námrazy 
-p�i dohlednosti menší než 30 m 
-p�i teplot� prost�edí nižší než -10 ºC 
-p�i v�tru o rychlosti vyšší než 8 m/s 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny, 

Doba výstavby se p�edpokládá v trvání cca 15 m�síc� po zapo�etí stavby. Stavba 
není �len�na na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. Navržená stavba i ostatní 
úpravy na pozemku p�edpokládají b�žný postup výstavby: 

- zemní práce             9-10/2014 
- hrubá stavba    10/2014-4/2015 
- montáž výplní                 4/2015 
- vnit�ní kompletace               5-6/2015 
- kompletace vnit�ních rozvod�         6-7/2015 
- dokon�ovací stavební práce           7-10/2015 
- okolní zpevn�né plochy     11/2015 

P�edpokládané termíny výstavby: 
Zahájení stavby 9/2014 
Ukon�ení stavby 11/2015 

V Brn� dne 21. 5. 2014 
Zpracoval: Jaroslav Blinka 
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A Ú�el objektu, identifika�ní údaje 

A1) Ú�el objektu 

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu, který je �áste�n�
podsklepený. Objekt plní funkci bydlení a provozní �innosti – poskytování ubytovací 
kapacity k pronájmu.  

A2) Identifika�ní údaje 

Název stavby: Rodinný d�m s p�echodným ubytováním v Horní Be�v�
Místo stavby: Horní Be�va 
Okres: Vsetín 
Katastrální území: Horní Be�va 
Parcelní �íslo: 2981/1 
Charakter stavby: Novostavba rodinného domu s p�echodným ubytováním 
Ú�el stavby: bydlení a podnikání- poskytování ubytovací kapacity 
Stavební ú�ad: M�stský ú�ad Rožnov pod Radhošt�m, Letenská 1918, 756 61                                                    

Rožnov pod Radhošt�m 
Projektant:  Jaroslav Blinka, Horní Be�va 388, 756 57 

B) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného 
�ešení a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

B1) Architektonické �ešení 

Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího rodinného domu, který je �áste�n�
podsklepený. Objekt m�žeme rozd�lit na suterén, dv� nadzemní podlaží a obytné 
podkroví. Provozní �ást objektu je situovaná do prvního nadzemního podlaží, což 
umož�uje jak pohodlný p�ístup host�m tak zachovává soukromí uživatel� byt�. D�m 
nepravidelného p�dorysu je zast�ešen v jedné úrovni sedlovou st�echou tvaru T a v 
druhé úrovni sedlovou st�echou provedenou sbíjenými vazníky. Ob� konstrukce st�echy 
jsou pokryty skládanou plechovou st�ešní krytinou Lindab Topline imitující vzhled 
st�ešních tašek, barva �erná. 

Vn�jší fasáda domu je tvo�ena z jedné �ásti silikátovou omítkou WEBER.PAS 
EXTRA CLEAN bílé barvy. Druhou �ást fasády tvo�í d�ev�ný obklad tmav� hn�dé 
barvy. Plastová okna a dve�e Sulko jsou zabarveny do hn�dé barvy, svojí strukturou 
imitují dubové d�evo.  

B2) Dispozi�ní �ešení 

Podsklepená �ást 1.S se nachází pod st�ední �ástí hlavní budovy a je ur�ena 
p�edevším k parkování automobil� uživatel� bytových jednotek. Suterén nabízí 
technické zázemí (technická místnost) a možnost uskladn�ní sezónních v�cí (sklad 1, 
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sklad 2). Suterén je p�ístupný jak z hlavního schodišt� tak i garážovými vraty ze 
zahrady. 

V 1. NP se nacházejí ubytovací kapacity pro pronájem zejména rekrea�ním 
návšt�vník�m této lokality. Oba prostory ur�ené k pronajímání mají spole�né zádve�í, 
ze kterého m�žeme dále pokra�ovat do jednotlivých apartmán�, ale taky je zde p�ístup 
do technické místnosti vybavené výlevkou. Technická místnost slouží p�edevším k 
uskladn�ní ložního prádla a pracovních nástroj� pro úklid celého za�ízení. Menší z 
apartmán� disponuje velkou hlavní místností spojující obývací pokoj a kuchy�ský kout, 
ložnicí s manželskou postelí, koupelnu a samostatné WC. Druhý, v�tší apartmán, nabízí 
taktéž pom�rn� velký obývací pokoj spojený s kuchy�ským koutem, koupelnu, 
samostatné WC, ale taky dv� místnosti ur�ené ke spaní. Dále se v prvním nadzemním 
podlaží nachází odd�lené zádve�í pro uživatele bytových �ástí, které jsou p�ístupné po 
schodišti do druhého nadzemního podlaží a podkroví.

Ve 2.NP se nachází samostatný byt obsahující, který je p�ístupný p�es p�edsí�
vybavenou zabudovanou šatní sk�íní. Z chodby m�žeme dále pokra�ovat do obývacího 
pokoje spojeného s kuchyní a jídelním koutem, do pokoje pro hosty, d�tského pokoje, 
koupelny, na samostatné WC, ale taky do ložnice, která je p�ístupna pouze p�es šatnu 
nebo koupelnu vybavenou WC. Ložnice disponuje možností vstupu na balkón. 

V podkrovní �ásti bytu se nachází druhý samostatný byt, který je svou dispozicí 
tém�� totožný jako byt v druhém nadzemním podlaží. 

B3) �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu 

P�ed zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm.  
Sejmutá ornice bude po dobu trvání realizace skladovat ve východní �ásti pozemku, 
bude vytvo�ena deponie. Deponie bude uložena do výšky maximáln� 2 m a její svahy 
budou ve sklonu zamezujícím její shrnutí. V ostatní �ásti pozemku bude porvedena 
rekultivace ornice a následn� budou provedeny úpravy terénu dle požadavku investora. 

B4) �ešení p�ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a   
       orientace 

Na navrhovaný rodinný d�m, na její obytnou �ást, se dle §1 odst. 1 nevztahují 
ustanovení vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, tj. stavba není �ešena bezbariérov�.  

C) Kapacity, užitkové plochy, obestavené prostory, zastavené plochy,    
    orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Po�et obyvatel� byt�: 8 osob 
Zastav�ná plocha: 232,9 m2 
Obestav�ný prostor: 2 214,5 m3 
Plocha nezastav�ného pozemku: 2884,6 m2. 
Procento zastav�ní: 7.6 % 
Po�et byt�: 2 byty, 2 apartmány 
Plocha bytových prostor: 275,8 m2 
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Plocha nebytových prostor: 97,2 m2 
Plocha provozních prostor: 193,93 m2 
Celková plocha: 430,4 m2 

Orientace místností ke sv�tovým stranám je patrný z výkres� p�dorysu 
jednotlivých podlaží. Stavba je s ohledem na prosv�tlení orientovaná obytnou �ástí na 
jiho-západ. Místnosti ur�ené jako ložnice jsou orientované na východ. Všechny obytné 
místnosti mají zajišt�ný dostate�né osv�tlení p�irozeným sv�tlem. Osv�tlení místnosti 
bez oken (chodba, samostatné WC) je zajišt�no um�lým osv�tlením a prosklenými 
interiérovými dve�mi p�ivád�jící sv�tlo z p�iléhajících místností. Osv�tlení v 
místnostech spl�uje požadavky �SN 730580 Denní osv�tlení budov. 

D) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb�
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

D1) Práce HSV: 

D1.1) Zemní práce 

P�ed zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm.  
Sejmutá ornice bude po dobu trvání realizace skladovat ve východní �ásti pozemku, 
bude vytvo�ena deponie. Deponie bude uložena do výšky maximáln� 2 m a její svahy 
budou ve sklonu zamezujícím její shrnutí.  

Po provedení sejmutí ornice se provede výkop hlavní stavební jámy. Jáma bude 
zapažena proti možnému sesuvu p�dy. Po vyhloubení stavební jámy se bude realizovat 
výkop rýh pro základové pasy. Výkopy budou provád�ny strojn� p�i�emž do�išt�ní 
bude provedeno ru�n�. 

D1.2) Základy 

Základy objektu tvo�í základové pasy, které jsou vzhledem k �áste�nému 
podsklepení objektu provedeny ve více úrovních. Základové pasy budou provád�ny 
z prostého betonu t�ídy C20/25. Základy jsou uloženy do nezámrzné hloubky (pro 
klimatické podmínky lokality uvažuji 1 m). P�esnou hloubku základových pas� ur�uje 
stavební výkres. Na základové pasy navazuje podkladní deska tlouš�ky 150 mm, která 
je vyrobena z železobetonu (beton t�ídy C20/25, betoná�ská výztuž t�ídy B550B). Krytí 
betoná�ské výztuže od spodního líce podkladního betonu bude 30 mm. Podkladní deska 
je opat�ena penetra�ním nát�rem, na kterém je uložena hydroizola�ní vrstva v podob�
dvou na sob� položených asfaltových pásech tlouš�ky 5 mm. Do základových pas�
bude uložena pásovina 40/5 mm pro uzemn�ní hrmomosfodu. 
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D1.3) Svislé konstrukce  

D1.3.1) Suterén 

Obvodové zdivo suterénu  je s ohledem na p�sobení zemních tlak� realizováno 
z betonových bednících tvarovek Presbeton 25-40. Tvarovky budou zmonolitn�ny 
betonem t�ídy C20/25 a vyztuženy betoná�skou výztuží t�ídy B550B. Interiérové nosné 
zdi jsou vyzd�ny ze zdícího systému Heluz, konkrétn� Heluz STI 40 a Heluz STI 25. 
Nenosné p�í�ky v suterénu jsou zhotoveny z p�í�kového systému Knauf W112. 

D1.3.2) 1. NP, 2. NP, 3. NP 

Obvodové zdivo nadzemní �ásti objektu je vyhotoveno z keramických tvárnic 
Heluz STI 40 ukládaných na celoplošné lepidlo. Vnit�ní nosné zdivo je tvo�eno 
z keramických tvárnic Heluz STI 40 a Heluz STI 25 ukládaných na celoplošné lepidlo. 
Nenosné d�lící p�í�ky jsou realizovány pomocí p�í�kového systému Knauf. Nosné 
nárožní sloupky objektu (320x320 mm) jsou provád�ny z betonu t�ídy C20/25 a 
betoná�ské výztuže t�ídy B550B. Nosný sloup, podpírající konstrukci balkón� a 
konstrukci st�echy, je tvo�en ze dvou sva�ených profil� UPE 200. Sloupky podpírající 
konstrukci krovu jsou zhotoveny z d�ev�ných trám� o pr��ezu 140x140 mm.  

D1.4) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci suterénu tvo�í ŽB stropní deska tlouš�ky 150 mm. Bude 
provedena betonem t�ídy C20/25 a betoná�skou výztuží t�ídy B550B o pr�m�ru 12 mm. 
Krytí výztuže bude 35 mm. Stropní konstrukce 1. NP a 2. NP bude zhotovena ze 
stropního systému Heluz MIAKO. Výška keramických tvarovek je 190 mm, 
zmonolitn�ní se provede betonem tlouš�ky 60 mm. Celková tlouš�ka stropní konstrukce 
(bez konstrukce podlahy) je 250 mm. Konstrukce balkónu je tvo�ena ŽB monolitickou 
deskou tlouš�ky 120 mm, vyztuženou v obou sm�rech kterou podpírají ocelové nosníky, 
které jsou tvo�eny ze dvou sva�ených profil� UPE 200. P�eklady nad otvory 
v obvodových st�nách jsou tvo�eny ŽB ztužujícím v�ncem a p�eklady o rozm�rech 
320x320 mm (beton C20/25, výztuž B550B), které jsou dopln�ny od tepelnou izolaci 
Izover EPS tl. 80 mm. Interiérový pr�vlak 250x250 mm je realizován ze ŽB (beton 
C20/25, výztuž B550B). P�eklady v nosném interiérovém zdivu jsou provád�ny 
z p�ekladu Heluz 23,8. 

D1.5) Schodišt�

Schodišt� je navrženo jako dvouramenné, p�ímo�aré, pravoto�ivé schodišt�.  
Je provedeno jako shodiš�ová dvakrát zalomená ŽB deska. Podesty a mezipodesty jsou 
vetknuty do p�iléhajících nosných zdí. Pod nástupním ramenem v suterénu je zhotoven 
samostatný nosný základ. Schodiš�ové stupn� budou vybetonovány sou�asn� se 
schodiš�ovými rameny. Jednotlivé stupn� budou obloženy keramickým obkladem. 
Zábradlí ve schodiš�ovém prostoru tvo�í d�ev�ná konstrukce o výšce 1 m. 
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D1.6) St�echa 

Konstrukce st�echy objektu je rozd�lena do dvou úrovní. St�echa hlavní �ásti 
budovy je sedlová st�echa tvaru „T“ o sklonu 15°. Konstrukci tvo�í vaznicová soustava. 
Pozednice pr��ezu 160x140 mm je uložena na podpozednicovém ŽB ztužujícím v�nci, 
ke kterému je kotvena po cca 1,5 m, pomocí závitové ty�e zabudované do v�nce. 
H�ebenová vaznice pr��ezu 140x160 mm je podep�ena d�ev�nými sloupky pr��ezu 
14x140 mm. Maximální vzdálenost podpor h�ebenové vaznice je 4,7 m. Úžlabní trámy 
st�ešní konstrukce jsou vyhotoveny z trám� pr��ezu 100x160 mm. Krokve pr��ezu 
100x160 mm mají osovou vzdálenost 850 mm. Krokve jsou sp�aženy pomocí kleštin 
pr��ezu 60x160 mm. Celkového ztužení krovu je zaru�eno plným prkenným pobitím, na 
které navazují kontralat� a lat� pr��ezu 40x40 mm. 

St�echa nad úrovní 1. NP má tvar sedlové st�echy o sklon 15°. Konstrukce 
st�echy tvo�í vazníkový krov. Jednotlivé sbíjené vazníky jsou ukládána na pozednici. 
Pozednice pr��ezu 160x140 mm je uložena na podpozednicovém ŽB ztužujícím v�nci, 
ke kterému je kotvena po cca 1,5 m, pomocí závitové ty�e zabudované do v�nce. 
Vazník je zhotoven z prken pr��ez 120x25 mm, p�i�emž horní a dolní pás vazníku tvo�í 
2 prkna. Zav�trování vazník� je zajišt�no pomocí prken pr��ez 25x100 mm. Sbíjený 
vazník je navržen s ohledem na rozmíst�ní profil� sádrokartonového roštu tak, aby byl 
vazník zatížen pouze ve sty�nících.  

Všechny d�evené prvky budou chemicky ošet�eny proti biologickým šk�dc�m. 
Viditelné �ásti krovu budou ohoblovány. 

D1.7) Komíny a v�trací pr�duchy 

Odv�trání objektu je p�irozené pomocí infiltrace okenních otvor�. Místnosti bez 
okenního otvoru jsou odv�trávány um�lým v�tráním pomocí v�tracího potrubí z PVC, 
které je vedeno v instala�ních p�izdívkách a vyús�uje cca 300 mm nad úrove� st�ešní 
konstrukce, kde je ukon�eno hlavicí. V místnostech odv�trávaných um�lým v�tráním je 
instalován axiální ventilátor ovládaný vazbou na spína� osv�tlení místnosti. 

D1.8) Instala�ní šachty 

V objektu se nenacházejí instala�ní šachty. 

D2) Práce PSV 

D2.1) Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je provedena pomocí penetra�ního nát�ru 
podkladního betonu a pomocí dvou vrstev hydroizola�ních asfaltových pás� DEKBIT 
V60 S35 o tlouš�ce 5 mm. Izolace je vytažena 400 mm nad úrove� p�iléhajícího terénu. 
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D2.2) Tepelné izolace 

Obvodová st�na suterénu je zateplena tepelnou izolací Izover XPS tlouš�ky 80 
mm. Obvodová st�na nadzemní �ásti objektu je tvo�ena izolací Izover EPS F tlouš�ky 
150 mm v míst� silikátové omítky a 100 mm v míst� d�ev�ného obkladu. Podlahové 
konstrukce jsou izolovány minerální plstí Rockwool Steprock HD tlouš�ky 80 mm. 
Konstrukce krovu je zaizolovaná pomocí minerální plst� Rockwool Multirock o celkové 
tlouš�ce 240 mm. 

D2.3) Podlahy 

Skladby podlah v 1. PP, 1. NP, 2. NP a 3. NP jsou �ešeny v samostatné p�íloze 
projektové dokumentace, viz složka Další specifikace. 

D2.4) Truhlá�ské výrobky 

 Interiérové dve�e jsou osazeny do d�ev�ných obložkových zárubní. Oto�né 
dve�e budou dodány a osazeny firmou POL-SKONE, posuvné dve�e budou dodány a 
osazeny firmou Eclisse.  

d2.5) Plastové výrobky 

Plastová okna a vstupní dve�e budou dodávány firmou Sulko. Okna byla zvolena 
jako �ty� komorový systém Sulko Efective design v provedení imitující dubové d�evo. 
Firma Sulko, provede p�ed zahájením výroby p�esné dom��ení otvor�. Výpln� otvoru 
budou spl�ovat požadavky normy �SN 730540-2 na sou�initel prostupu tepla a na 
kritickou vnit�ní povrchovou teplotu (rosný bod). 

D2.6) Záme�nické výrobky 

Kování plastových oken je sou�ástí dodávky oken. Vstupní dve�e budou 
opat�eny bezpe�nostním zámkem a bezpe�nostním kováním od výrobce FAB. Kování 
interiérových dve�í je sou�ásti dodávky od firmy POL-SKONE, dve�e budou opat�eny 
klasikou klikou. Ostatní záme�nické výrobky jsou popsány ve výpisu stavebních prvk�
viz složka Další specifikace. 

D2.7) Klempí�ské výrobky 

Oplechování nutné k provedení st�ešní konstrukce bude dodáváno firmou 
Lindab, která nabízí ke svým krytinám rozsáhlý dopl�kový sortiment. Firma Lindab 
rovn�ž dodá i okapový systém pro celou budovu. Exteriérové parapety budou 
provedeny z plechu z eloxovaného hliníku. Podrobný popis klempí�ských viz 
samostatná p�íloha projektové dokumentace – složka Další specifikace. 
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D2.8) Obklady 

Obklady pro celou budovu budou dodávány firmou Rako. Obklady do koupelny 
a na WC jsou navrženy s ohledem na eliminaci možnosti uklouznutí. Výšky obklad�
jsou patrné z p�dorys� jednotlivých podlaží. Pro realizaci obklad� budou použity 
rohové a p�echodové lišty. 

D2.9) Podhledy 

S výjimkou podkroví a prostor� pod st�ešní konstrukcí ze sbíjených vazník� jsou 
v celé budov� použity podhledy z vápenocementové omíntky Knauf MVS J. 
V prostorách pod konstrukcí krovu jsou použity sádrokartonové podhledy Knauf. 

  
D2.10) Omítky, soklová �ást 

Vn�jší fasáda domu je tvo�ena z jedné �ásti silikátovou omítkou WEBER.PAS 
EXTRA CLEAN bílé barvy. V interiéru jsou použity vápenocemnetové omítky Knauf 
MVS J. P�ítomnost a výška soklu v místnosti je zazna�ena v legendách výkres�
p�dorysu jednotlivých podlaží v kolonce zvláštní úprava povrchu. 

D2.11) Malby, nát�ry 

Vnit�ní malby st�n a strop� 2xPrimalex Plus, SDK 2x SÁDROMAL,nát�ry 
výrobk� viz specifikace.  

D2.12) Kontroly 

B�hem výstavby objektu budou provedeny minimáln� tyto kontroly: 
- kontrola základové spáry 
- kontrola celistvosti hydroizolace 
- kontrola celistvosti teplené izolace 
- rovinnosti a svislosti konstrukcí 
- kontrola odstínu barev 
- kontrola odchylek 
- kontrola správných technologických postupu 

E) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvoru 

 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� �eší 
samostatná �ást – Tepeln� technické posouzení objektu. (viz složka výpo�ty stavební 
fyziky) 

F) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického pr�zkumu 

Základy objektu tvo�í základové pasy, které jsou vzhledem k �áste�nému 
podsklepení objektu provedeny ve více úrovních. Základové pasy budou provád�ny 
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z prostého betonu t�ídy C20/25. Základy jsou uloženy do nezámrzné hloubky (pro 
klimatické podmínky lokality uvažuji 1 m). P�esnou hloubku základových pas� ur�uje 
stavební výkres. B�hem inženýrsko-geologického pr�zkumu nebyla zjišt�na hladina 
podzemní vody, která by ovlivnila správnou funkci konstrukce. Byl proveden radonový 
pr�zkum pozemku s výsledkem zat�íd�ní nízkého radonového indexu pozemku. 

G) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných
     negativních ú�inku 

Na stavbu p�sobí b�žné vlivy okolního prost�edí. Není t�eba navrhovat žádná 
speciální opat�ení. Obvodový pláš�, výpln� otvor� a st�ešní pláš� odpovídají 
požadavk�m na ochranu p�ed klimatickými vlivy.  P�i likvidaci a t�íd�ní odpadu se bude 
postupovat dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou t�íd�ny dle druhu do 
jednotlivých kontejneru p�istavených p�ímo na parcele. Odpady budou vyváženy na 
oprávn�né úložišt� dle zákona. P�i výstavb� budou dodržovány povolené limity hluku 
stanovené § 11 odstavec 4 na�ízení vlády �. 146/2004 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací v platném zn�ní tj. 55 dB. Stavební práce ve 
venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 – 21:00, budou dodrženy schválené limity 
hluku stanovené § 12 odstavec 5 na�ízení vlády v platném zn�ní tj. 60dB. Nájemníci 
okolních objektu budou seznámeny s provád�ním a pr�b�hem stavebních prací. P�i 
realizaci stavby nesmí docházet k zne�išt�ní ve�ejných komunikací. Bude zajišt�n trvalý 
úklid vozovky p�ed budovou. 

H) Dopravní �ešení 

Dopravní �ešení a napojení na komunikaci je �ešeno ve výkresu situace. P�íjezd 
k objektu je zajišt�n pomocí dvou komunikací o ší�ce 3 a 4 m, které jsou napojeny na 
obecní komunikaci. Parkování bude zajišt�no pomocí dvou nekrytých parkovacích 
stání, ur�ených pro ubytované hosty a dvou krytých garážových stání pro uživatele 
byt�. Rozm�ry parkovacích stání jsou 3x5,3 m. 

I) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 
protiradonová opat�ení 

Na pozemku nebylo provedeno m��ení OAR radonu a posouzení radonového 
indexu z geologického podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké 
propustnosti radonu a lokalita umíst�ní pozemku za�azuje stavební pozemek do 
kategorie nízkého rizika pronikání radonu do objektu (nízký radonový index). Výstavba 
vyžaduje ochranná protiradonová opat�ení v 1. kategorii t�snosti - kvalitn�  provedené 
hydroizolace s d�razem na ut�sn�ní prostup� instalací. Izolace proti zemní vlhkosti je 
provedena pomocí penetra�ního nát�ru podkladního betonu a pomocí dvou vrstev 
hydroizola�ních asfaltových pás� DEKBIT V60 S35 o tlouš�ce 5 mm. Izolace je 
vytažena 400 mm nad úrove� p�iléhajícího terénu. 
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J) Dodržení obecných požadavku na výstavbu 

Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala p�íslušným ustanovením, vyhlášce 
�. 269/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba nebude mít 

zásadní vliv na okolní zástavbu a okolní pozemky. Stavba bude provád�na tak, aby 
nebyla dot�ena práva majitel� sousedních pozemku. P�i výstavb� m�že dojít ke 
krátkodobému zvýšení hlu�nosti a prašnosti. B�hem výstavby budou dbány opat�ení 
proti zne�išt�né komunikace a ostatních travnatých ploch, tj. bude t�eba �istit kola 
dopravních prost�edk�. Požárn� nebezpe�ný prostor od objektu nezasahuje na sousední 
pozemky. (viz zpráva požárn�  bezpe�nostního �ešení stavby). B�hem provád�ní 
stavebních prací musí být p�esn� dodržovány ustanovení na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích a dále na�ízení vlády �. 362/2005Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost 
a ochranu zdraví p�i práci pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V Brn� dne 21. 5. 2014 
Zpracoval: Jaroslav Blinka 
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Záv�r 
   

Bakalá�ská práce se zabývá vyhotovením projektové dokumentace �áste�n�
podsklepeného rodinného domu s provozní �ástí v p�ízemí.  Cílem práce bylo navržení 
dispozice domu, která skloubí dohromady funkci provozní a bytové �ásti s ohledem na 
zachování soukromí a bytového komfortu trvalým uživatel�m objektu. Z d�vodu 
eliminace kontaktu uživatel�m bytové a provozní �ásti domu, byly vstupy do objektu 
navrženy na protilehlých fasádních stranách. Dalším z hlavních požadavk� na návrh 
objektu bylo zachování p�ímého kontaktu s dominantou okolní krajiny, �ímž je 
bezpochyby malebný výhled sm�rem do údolí na západní stranu. Na západní fasád�
objektu byly proto navrženy velká francouzská okna. Sou�ástí obsahu práce je taky 
textová �ást popisující použité stavební konstrukce a materiály, tepeln� technické 
posouzení budovy a požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

Samostatná seminární práce se zabývá výb�rem vhodného typu st�ešní krytiny 
s ohledem na malý sklon st�ešní konstrukce a vysoké klimatické nároky dané lokality. 
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