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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby rodinného domu v městě Vsetín. Dům je dvoupodlažní. Je obdélníkového 

tvaru. Dům je určený pro bydlení 4 osob. Je částečně zapuštěn do terénu. Je navržen z 

betonových tvárnic ztraceného bednění. Střecha je navržena nad hlavní částí objektu jako 

stanová, jejíž konstrukce je tvořena příhradovými vazníky. Nad částí objektu, kde se 

nachází obývací místnost s kuchyní, je sedlová střecha. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, ztracené bednění, svažitý terén, příhradové vazníky, stanová střecha, 

sedlová střecha 

  

  

  

Abstract 

The aim of the Bachelor´s thesis is the preparation of project documentation for new 

detached house in Vsetin. The house has two floors. The shape of the house is rectangular. 

The house is suitable for housing 4 persons. It is partly sunk into the ground. It is designed 

from formwork. The roof is designed above the main part of the building as the awnings, 

whose structure consists of trusses. Over part of the property where there is a living room 

with a kitchen, a gabled roof. 
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Detached house, formwork, sloping terrain, trusses, awnings, gabled roof 
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Úvod 

 

Obsahem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby rodinného domu ve Vsetíně. Stavební parcela, na které se novostavba bude 

nacházet je nezastavěná. Nachází se v nové zástavbě města, místní části Jasenka.  

Rodinný dům je navržen ve svahu, s největším převýšením 2,87 m na 10,9 m. Objekt 

má dvě nadzemní podlaží a je navržen pro bydlení čtyř-členné rodiny. Půdorys má tvar 

dvou propojených obdélníků, o celkovém rozměru 16,7x10,9 m.  

Svislé konstrukce domu tvoří betonové tvárnice ztraceného bednění. Strop nad 1NP je 

železobetonový. Střecha nad hlavní částí domu je tvořena příhradovými vazníky a má 

sklon 16°. Konstrukce střechy nad obývací místností s kuchyní je tvořena krokvovou 

soustavou rovněž se sklonem 16°. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby:  Rodinný dům ve Vsetíně 

 b) místo stavby:  Horní Jasenka 1215, 755 01 Vsetín 

    Katastrální území Vsetín- Jasenka 

    Parcelní číslo 1892/24 

c) předmět projektové dokumentace: Výstavba rodinného domu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba) 

 Adam Mucha 

 Na Kopečku 23, 755 01 Vsetín 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 b) jméno, příjmení hlavního projektanta včetně čísla, 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 

 Pavla Ouhledová 

 Bratří Hlaviců 70, 755 01 Vsetín 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa dotčeného území, územní plán, geologický průzkum a radonový 

průzkum. 

A.2.1 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: 

Poměr zastavěné a nezastavěné plochy je 149/970 m2, procento zastavění je 

15.4%. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek je nezastavěný, v katastru nemovitostí je evidován jako trvalý travní 

porost. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.). 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani ve zvláště chráněné či 

záplavové oblasti. Není zde proto žádná speciální ochrana území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je po celé své ploše svažitý. Nezastavěná plocha bude zatravněna, 

což umožní vsakování neodtečených povrchových vod. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Územně plánovací dokumentace povoluje stavbu rodinného domu. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se území jsou zpracovány do 

projektové dokumentace. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V dotčeném území nejsou žádné výjimky či úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné další související a podmiňující investice nejsou známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotřených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemky s parcelními čísly 1894/10, 1895, 1892/31, 1892/30, 1892/53, 

1892/23,  stavba č.p. 292 a pozemní komunikace 1892/2. 

 

A.2.2 Údaje o stavbě 

a) Novostavba, nebo změna dokončené stavby 

Novostavba rodinného domu. 
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b) Účel užívání stavby 

 Rodinný dům k bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka, apod.) 

Stavba nebude památkově chráněna 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba není navržena jako bezbariérová. 

f) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů) 

Zastavěná plocha:  149 m2 

Obestavěný prostor: 968,77 m2 

Užitná plocha: 194 m2 

Dům je určený pro bydlení čtyřčlenné rodiny. 

h) Základní předpoklady výstavby 

Přepokládané zahájení stavby: 06/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 08/2015 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je svažitý. Jednou stranou pozemek přiléhá k místní pozemní 

komunikaci. Ostatní části jsou přilehlé k okolním parcelám. Hladina podzemní vody 

nezasahuje do stavby, není potřeba navrhovat zvláštní opatření. Po zkoušce radonu je 

prokázáno, že pozemek se nenachází v oblasti s vysokým výskytem radonu. Pozemek se 

nenachází v chráněných zónách.  
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum, výsledky průzkumů byly 

začleněny do projektové dokumentace. Jiné průzkumy nebyly vzhledem k rozsahu stavby 

nutné. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek nemá ochranná a bezpečností pásma. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém či poddolovaném území, ani se v jeho blízkosti 

tato území neobjevují. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba je plánována tak aby zapadla mezi okolní stavby. Na okolní stavby nebude mít 

vliv. Ochrana okolí ani odtokové poměry nebudou stavbou dotčeny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou žádné požadavky na asanace ani demolice. Kácení dřevin proběhne v rozsahu 

3 kusů stromů a 5m2 křovin. Dále bude provedena skrývka ornice, která bude následně 

znovu použita. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nejsou. 

h) Územně technické podmínky 

Na pozemku se bude nacházet garáž, která bude napojena na místní pozemní 

komunikaci. Rodinný dům bude napojen na městské inženýrské sítě.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Zemní práce, základy a výstavba objektu. Terénní úpravy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána jako rodinný dům k bydlení. 1. Nadzemí podlaží je o rozloze 

141,82 m2, druhé NP má plochu 107,91 m2. V 1. NP se nachází garáž, technická místnost, 

koupelna a WC, skladovací místnost, pracovna a obývací pokoj. V 2 NP se nachází 

ložnice rodičů a dětí a jejich koupelny. Rodinný dům je bez podsklepení.  
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba zapadá do územního plánování města. Je funkčním a vyváženým celkem 

městské části, ve které se nachází. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Stavba je obdélníkového půdorysu, fasáda je navržena bílé a šedé barvy, v některých 

místech s kamenným obkladem. Okna jsou navržena dřevo-hliníková, z exteriéru šedé 

barvy. Střecha je navržena jako stanová nad hlavní částí objektu a jako sedlová nad 

obývací místností s kuchyní. Střešní krytina bude z keramických střešních tašek 

antracitové barvy. Sokl bude omítaný soklovou omítkou šedé barvy. Stavba je 

přizpůsobena vzhledu okolních domů. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu nebude probíhat žádný provoz. První nadzemní podlaží je navrhnuto jako 

denní část, nachází se zde obývací místnost s kuchyňským koutek a jídelnou, pracovna, 

komora, šatna, technická místnost, koupelna s WC, garáž, vstupní hala a zádveří. Druhé 

patro je navrženo jako klidová část, nachází se zde ložnice rodičů a dětí, šatna a koupelna 

rodičů a koupelna s WC. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není navržena jako bezbariérová. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena pro bezpečné užívání.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Objekt je složen ze dvou obdélníkových půdorysů. Sestává ze 2 nadzemních 

podlažích. Střecha je šikmá konstrukčně tvořena sbíjenými vazníky nad hlavní částí domů 

a krokvovou soustavou nad obývací místností. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo je tvořeno betonovými tvárnicemi ztraceného bednění Verebex ZB 

25, tvárnice jsou vyplněný betonem třídy C16/20 a žerbírkovou ocelí prof. 10 mm. Vnitřní 

nosné zdivo je tvořeno tvárnicemi Verebex ZB 20, vyplněno betonem třídy C16/20. 

Příčky jsou z keramického zdiva Porotherm 11,5 a 8 P+D na maltu Porotherm Profi. 

Nosná konstrukce střechy je z příhradových vazníků spojovaných gang-nail spoji. 

Konstrukce krokvového krovu je z krokví o rozměrech 80x160 mm uložených na pozední 

vaznici.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

V budově bude kotelna a technická místnost. Ohřev vody bude probíhat řízeně přes 

ohřívač teplé vody.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost stavby je řešena v příloze tohoto projektu. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické hodnocení je řešeno v příloze tohoto projektu. 

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba má průkaz energetické náročnosti budovy. Odpovídá kategorii C-vyhovující. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Větrání je navrhováno jako přirozené větrání okny. Vytápění je řešeno samostatným 

projektem. Osvětlení je řešeno v elektro projektu. Zásobování vodou je provedeno 

napojením na místní vodovod. Odvoz komunálního odpadu je zabezpečen městem. 

Stavba nebude nijak zásadně ovlivňovat okolí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle provedené radonové zkoušky není potřeba navrhnout ochranu proti pronikání 

radonu z podloží. V případě náhodného výskytu radonu bude sloužit jako ochrana proti 

pronikání izolace proti zemní vlhkosti. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V objektu se nenachází žádné zařízení vyvolávající seizmickou aktivitu, není potřeba 

řešit ochranu. 

d) Ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem je zajištěna obvodovým zdivem. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na veřejné technické sítě vodovodu, kanalizace, plynovodu a 

elektra.  

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

K severo-východní hranici pozemku přiléhá místní pozemní komunikace, k objektu 

bude tato komunikace napojena kamennou dlažbou, napojení je nutné kvůli garáži, které 

se bude nacházet na pozemku. 

b) Doprava v klidu 

Na pozemku se nenachází žádné parkovací stání. Garáž je součástí rodinného domu. 

c) Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrhovány. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby budou vybudovány zpevněné plochy pro příjezdovou cestu, a pro 

chodník k objektu. Pozemek bude zatravněn a kolem plotu budou vysázeny křoviny. Dále 

bude za domem vystavěna opěrná zeď, od které bude terén svahován. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Zplodiny z vytápění nebudou 

ohrožovat životní prostředí, hluk bude regulován obvodovým zdivem. Odpady budou 

odváděny městskou kanalizací a komunální odpad bude odvážen městem.  

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na pozemku se nenachází chráněné dřeviny ani památkové stromy. Není znám výskyt 

živočichů ani jejich migrační cesty přes tento pozemek. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zajišťovací řízení EIA nebylo vedeno. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Staveniště bude oploceno, aby bylo zabráněno vniku nepovolaných osob. Stavba 

neohrožuje obyvatelstvo. Není potřeba navrhovat ochranu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Hmoty a materiály jsou řešeny v projektové dokumentaci. Zajištění těchto materiálu 

je zřizováno zhotovitelem. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zajištěno drenáží a vsakováním. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dočasně napojeno na stávající dopravní infrastrukturu pomocí 

zpevněné příjezdové cesty z betonových panelů. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba bude probíhat pouze ve všední dny v době od 7:00 do 18:00 tak aby co 

nejméně obtěžovala obyvatele okolních staveb. Prašnost bude řešena kropením. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Materiál bude skladován pouze na vyznačených místech. Technika i stavebníci se 

budou pohybovat pouze po vyznačených prostorech. Asanace ani demolice nebudou 

prováděny. Kácení dřevin proběhne současně s etapou výkopů. Staveniště bude oploceno. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vlastní pozemek stavby. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady budou odváženy na místo likvidace odpadů. Dočasně skladovány budou na 

staveništi v příslušných kontejnerech. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na staveništi bude zbudována deponie pro skrytou ornici, která bude po dokončení 

stavby opět použita. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stroje a zařízení použité při výstavbě budou v dobrém technickém stavu, aby 

neznečišťovaly životní prostředí. Odpady budou likvidovány v příslušných zařízeních na 

likvidaci odpadu. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zabezpečena dodržováním nařízení vlády 

č.591/2006 Sb. A nařízením vlády č362/2005 Sb.  Pro bezpečnost a ochranu zdraví na 

staveništi podle zákona č 309/2006 Sb. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné další stavby nejsou dotčeny. Úpravy proto nejsou zhotoveny. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezd a výjezd na staveniště bude opatřen dopravní značkou. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nebude prováděna za jiného provozu na pozemku. Příjezd ke stavbě bude 

označen dopravní značkou upozorňující vozidla i chodce. Automobily jedoucí na 

staveniště budou naváděny druhou osobou. Staveniště bude v době, kdy neprobíhá stavba 

uzamčeno. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení stavby: 06/2014 

 Předpokládané ukončení stavby: 08/2015 

 

D Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1 Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční plán, kapacitní údaje 

Objekt je navržen jako novostavba rodinného domu. Účelem stavby je bydlení. 

Rodinný dům je navržen pro 4 osoby. 

Kapacitní údaje objektu: 

Zastavěná plocha:  149 m2 

Obestavěný prostor:  968,77 m2 

Užitná plocha:  194 m2 

Plocha zeleně:  819,77 m2 

Počet bytových jednotek:  jedna bytová jednotka 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Stavba je obdélníkového půdorysu, fasáda je navržena bílé a šedé barvy, v některých 

místech s kamenným obkladem. Okna jsou navržena dřevo-hliníková, z exteriéru šedé 

barvy. Střecha je navržena jako stanová nad hlavní částí objektu a jako sedlová nad 

obývací místností s kuchyní. Střešní krytina bude z keramických střešních tašek 
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antracitové barvy. Sokl bude omítaný soklovou omítkou šedé barvy. Stavba je 

přizpůsobena vzhledu okolních domů. 

Objekt je orientován vstupní stranou k severozápadu. Hlavní vstup je do zádveří, které 

je propojeno s pracovnou a garáží. Ze zádveří se vchází do chodby (prostor schodiště). 

Z hlavní chodby jsou vstupy do obývacího pokoje, který je spojen s jídelním a 

kuchyňským koutem a lze se z něj dostat vedlejším vstupem do domu na terasu. Dále jsou 

z chodby dveře vedoucí do šatny, na kterou navazuje komora. Z chodby se také dá dostat 

do koupelny spojené s WC, z které dále vedou dveře do technické místnosti. 

Přes celé druhé nadzemní podlaží vede chodba, z které se vstupuje do dětských pokojů, 

koupelny s WC a do ložnice rodičů. Z ložnice rodičů se vstupuje do jejich šatny a dále 

pak do jejich koupelny s WC. Chodba má dveře na terén, které jsou vedlejším vstupem 

do objektu. 

Stavba není navržena pro bezbariérové užívání. 

c) Provozní řešení, technologie výroby 

V objektu se nenachází žádná provozovna. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosný systém je příčný, tvořený tvarovkami ztraceného bednění. Tvárnice jsou 

vyplněny betonem třídy C16/20 a vyztuženy žebříkovou ocelí dle statického posouzení. 

Základové pasy jsou z prostého betonu, na pasy navazují krčky z betonových tvarovek 

ztraceného bednění, vyplněny betonem třídy C16/20. Základová deska je z prostého 

betonu tloušťky 150 mm, s kari sítí. Strop nad 1NP je železobetonový tloušťky 250 mm. 

Schodišťová deska je z železobetonu tloušťky 200 mm, schodišťové stupně jsou 

z prostého betonu. Střešní konstrukce je dřevěná, zateplena minerální vatou. Okna jsou 

dřevohliníkové s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou ocelové, ostatní dveře uvnitř 

objektu jsou dřevěné. Objekt je dodatečně zateplen systémem kontaktního zateplení ETIC 

EPS 70 F, tl. 200 mm. 

e) Bezpečnosti při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při dodržení pokynů na bezpečnost užívání instalovaných zařízení a dodržování revizí 

zařízení je stavba bezpečná pro užívání. 
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f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 

– popis řešení zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 

Posouzení z hlediska stavební fyziky je vypracováno v příloze – složka  

č. 6 – stavební fyzika. Navržené konstrukce splňují požadavky normy  

ČSN 73 0540 – 2. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Posouzení požární ochrany je vypracováno v příloze složka č. 5 – D.1.3 – Požárně 

bezpečnostní řešení. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

K materiálům jsou dodávány certifikáty a jakostní listiny.  

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Netradiční technologie nejsou použity. 

j) Požadavky na vypracování projektové dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele 

Rodinný dům vyžaduje běžný rozsah projektové dokumentace pro provedení 

stavby. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných- 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

Zkoušky nad rámec povinných zkoušek nejsou vyžadovány. 

l) Výpis použitých právních předpisů a norem: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části.   

Zákon č. 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 
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ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

D.1.2 Výkresová část 

Výkresová část je v přílohách projektu. Jedná se o přílohy C, D.1.1 a D.1.2.  

D.1.3 Dokumenty podrobností 

Skladby konstrukcí jsou vypsány ve výpisu skladeb. 

D.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.2.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišení jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů: 

Nosný systém je příčný, tvořený tvarovkami ztraceného bednění. Tvárnice jsou 

vyplněny betonem třídy C16/20 a vyztuženy žebříkovou ocelí dle statického posouzení. 

Základové pasy jsou z prostého betonu, na pasy navazují krčky z betonových tvarovek 

ztraceného bednění, vyplněny betonem třídy C16/20. Základová deska je z prostého 

betonu tloušťky 150 mm, s kari sítí. Strop nad 1NP je železobetonový tloušťky 250 mm. 

Schodišťová deska je z železobetonu tloušťky 200 mm, schodišťové stupně jsou 

z prostého betonu. Střešní konstrukce je dřevěná, zateplena minerální vatou. Okna jsou 

dřevohliníkové s izolačním trojsklem. Vstupní dveře jsou ocelové, ostatní dveře uvnitř 

objektu jsou dřevěné. Objekt je dodatečně zateplen systémem kontaktního zateplení ETIC 

EPS 70 F, tl. 200 mm. 

b) Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně 

odkazy na výkresovou dokumentaci: 

Rozměr základových pasů: šířka pod obvodovou zdí je 500 mm, pod vnitřní nosnou 

zdí je 650 mm. Výška pasů je 500 mm. Na základových pasech jsou betonové krčky 

z tvarovek ztraceného bednění. 

Obvodové stěny: obvodová stěna je z betonových tvarovek ztraceného bednění a má 

tloušťku 250 mm, vnitřní nosná stěna je z tvarovek ztraceného bednění a má tloušťku 200 

mm. Konstrukce jsou popsány ve výpisu skladeb. 

Strop: Strop je navržen jako železobetonový. Tloušťka desky je 250 mm. 
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Schodiště: Schodišťová deska je navržena jako železobetonová tloušťky 200 mm a má 

dodatečně přibetonované stupně z prostého betonu. 

Střecha A: střecha A nad obývací místností 1NP je tvořena krokvovou soustavou. 

Krokve mají rozměry 80x160 mm, konstrukce je ztužena ocelovým táhlem. 

Střecha B: Střešní konstrukce nad 2NP je tvořena příhradovými vazníky. 

Komín: je navržen komínový systém schiedel absolut, dvouprůduchový 

s víceúčelovou šachtou. Průměr 160 mm, typ ABS 16LI16. 

c) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná, 

klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod. 

Objekt se nachází ve VI. Sněhové oblasti, což odpovídá zatížení 2,0 kN/m2.  

d) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Všechny použité materiály mají certifikát opatřený výrobcem. 

e) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Žádné netradiční technologie nejsou navrhovány. 

f) Zajištění stavební jámy 

Pozemek staveniště bude oplocen aby nedocházelo ke vniku nepovolaných osob 

na staveniště. 

g) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných- 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

Zkoušky nad rámec povinných zkoušek nejsou vyžadovány. 

h) V případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 

a únosnost vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů: 

Objekt není změnou dokončené stavby. 

i) Požadavky na vypracování projektové dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele: 

Projektová dokumentace je zhotovena v rozsahu projektové dokumentace pro 

provádění stavby. 
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j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

Viz samostatná příloha č. 5 – požárně bezpečnostní řešení. 

k) Výpis použitých právních předpisů a norem: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části.   

Zákon č. 183/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

l) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na příslušné 

předpisy a normy: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi. 

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

práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

D.2.2 Podrobný statický výpočet 

Základové konstrukce jsou navrženy dle předběžného výpočtu. Železobetonová deska 

je navržena dle předběžného výpočtu. Konstrukce střechy bude navržena dle statického 

výpočtu. 

D.2.3 Výkresová část 

Výkresová část je v přílohách projektu. Jedná se o přílohy C, D.1.1 a D.1.2.  

 

D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno v příloze, složka č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení. 
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D.4 Technika prostředí staveb 

D.4.1 Technická zpráva 

a) Zařízení pro vytápění staveb 

Objekt je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem. 

b) Ohřev TUV 

Ohřev TUV bude zajištěn plynovým kondenzačním kotlem. 

c) Kanalizace 

Objekt bude napojen na kanalizační přípojku. Dešťová kanalizace bude napojena 

do podzemní nádrže na dešťovou vodu, nádrž je s přepadem ústícím do vsakovací 

galerie. 

d) Vodovod 

      Objekt bude napojen na vodovodní řad města. 

e) Plynovod 

Objekt bude napojen na plynovod města. 

f) Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Bude provedeno specializovanou osobou. 

g) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

      Bude provedeno specializovanou osobou. 

D.4.2 Výkresová část 

Technické rozvody nejsou součástí řešení tohoto projektu. 

 

 

 

 

 

Ve Vsetíně dne 25.5.2014                                        Vypracovala: Pavla Ouhledová 

                                                                                                                           

                 …………………. 
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Závěr 

 

Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby rodinného domu ve Vsetíně. Rodinný dům je navržen dle platných norem, 

vyhlášek a zákonů. Bakalářská práce je vypracována v souladu se zadáním.  

Součástí projektové dokumentace jsou výkresy pro stavební povolení, konstrukční 

detaily a výpisy prvků. Bylo provedeno požárně bezpečnostní posouzení, které prokázalo, 

že stavba vyhoví požadavkům na požární bezpečnost konstrukcí a nebude svým požárně 

nebezpečným prostorem zasahovat do okolních pozemků. Dále bylo provedeno tepelně 

technické posouzení. Stavba byla dle Energetického štítku obálky budovy zařazena do 

skupiny C – vyhovující.  
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Seznam použitých zdrojů  

 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. 

ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek.        

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb.  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární okolnost stavebních 

 konstrukcí 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – normové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S – JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m.  metrů nad mořem 

NP  nadzemní podlaží 

SV  světlá výška 

ČSN  Česká státní norma 

Odst.  odstavec 

Čl.  článek 

Sb.  sbírky 

č.  číslo 

tab.  tabulka 

TI  tepelná izolace 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

tl.  tloušťka 

ŽB  železobeton 

Kce  konstrukce 

OSB  oriented strand board 

SDK  sádrokartonová deska 

PE  polyetylen 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

p. ú.  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

HI  hydroizolace 

°  stupeň 

𝛌  součinitel tepelné vodivosti 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

KV  konstrukční výška 

H  požární výška 
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