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Abstrakt: 

 

    Obsahem projektu je dvoupodlažní rodinný dům umístěný ve svahu. První nadzemní 

podlaží je řešeno jako bytová jednotka s vlastním vstupem, která je propojena dvouramenným 

schodištěm se suterénní částí. V suterénní části se nachází v návaznosti na schodiště technické 

zázemí s garáží a od bytu dispozičně oddělený provoz letního občerstvení, půjčovny a servisu 

jízdních kol. 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Konstrukční systém tvoří 

tvárnice a stropní panely z lehkého keramického betonu. Objekt zastřešuje sedlová 

dvouplášťová větraná plochá střecha s lehkých horním pláštěm.  

 

Klíčová slova: 

 

novostavba, dům ve svahu, terasa, plochá střecha, občerstvení, provoz 

  

Abstract: 

  

The project is a two-storey family house situated on a hillside. The first floor is 

designed as a residential unit with its own entrance, which is connected with the basement 

area by a double staircase. In addition to the staircase, the basement comprises technical 

facilities and a garage. Moreover, a summer fast food bar, bicycle rental and repair shop are 

situated in separate premises on the street floor. 

The building is based on strip foundations made of plain concrete. The construction 

consists of breeze blocks and ceiling panels made of light ceramic concrete. The structure is 

covered by a saddle double-shell ventilated flat roof with a light upper coating. 

Keywords: 

 

Newly built house, house on a hillside, terrace, flat roof, fast food bar, operation 
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Úvod: 

 

Cílem bakalářské práce je navržení projektu novostavby rodinného domu, s provozem 

zaměřeným na kompletní zázemí pro cyklisty na cestách. 

 

Objekt je navržen na severním okraji obce Vsetín ve Zlínském kraji. Pozemek se nachází ve 

svahu. K objektu je vybudována příjezdová komunikace z ulice Dolní Jasenka a u objektu 

jsou parkovací stání pro čtyři vozidla. 

 

Objekt je dvoupodlažní s horním podlažím přístupný z vyšší části pozemku. Střechu tvoří 

dvouplášťová plochá střecha s větranou vzduchovou vrstvou a lehkým horním pláštěm. 

 

Jedná se o objekt, který je rozdělen na dva dispozičně oddělené funkční celky. Prvním celkem 

je bytová jednotka pro čtyři osoby ve vyšším podlaží s vlastním hlavním vstupem. K bytové 

jednotce náleží garáž, sklad potravin a technická místnost v Suterénu, kam vede dvouramenné 

ŽB schodiště.  

V Suterénu se mimo zmíněné nachází od bytové jednotky dispozičně oddělený provoz letního 

občerstvení, servisu a půjčovny jízdních kol, ke kterému náleží sociální zařízení pro hosty. 

 

Objekt je založen na betonových základových pasech s podkladní betonovou deskou. Nosné 

stěny objektu jsou z lehčených keramobetonových tvárnic systému Liapor. Nosnou část 

sedlové střechy tvoří dřevěný krov. 

 

Cílem projektu je navržení objektu, jak z hlediska dispozičního a architektonického, tak i 

stavebně technického včetně posouzení vybraných technických aspektů. 

 

Součástí projektu je i zhotovený 3D model projektovaného domu v měřítku 1:50. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

- stavba: rodinný dům se zázemím pro cyklisty 

- místo stavby: Vsetín, katastrální území Jasenka, parcela č. 520 

- stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

- investor: Johan Kulatý, Bratří Hlaviců 125, 755 01, Vsetín 

- IČ: 687 12 323 

- tel.: 737 111 999 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

- projektant: Tomáš Klemeš, Ruská 14, 796 01, Prostějov 

- IČ: 633 89 118 

- tel.: 737 028 231 

 

Předmětem projektu je samostatně stojící rodinný dům s občerstvením, půjčovnou 

jízdních kol a servisem jízdních kol. Budoucí objekt se nachází v obci Vsetín. Objekt je 

navržen jako dvoupodlažní s nižším podlažím částečně pod terénem. 

A.2 Seznam podkladů 

Při zpracování se vycházelo z následujících podkladů: 

- Katastrální mapa 

- Informace investora 

- Polohopis inženýrských sítí 

- Polohopis objektů a výškopis 
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A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah řešeného území 

Místo stavby se nachází v obci Vsetín, katastrální území Jasenka. Pozemek se rozkládá 

na parcele č. 520. Pozemek se nachází ve svahu. 

A.3.2 Ochrana území 

Pozemek se nachází v území ochranného pásma vodního zdroje III. stupně a možného 

výskytu archeologických nalezišť. Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů 

(ochranné pásmo jiné inženýrské sítě, ochrana životního prostředí, ochranné pásmo, 

komunikace nebo železnice, ochranné pásmo letiště, aj. 

A.3.3 Odtokové poměry 

Pozemek je svažitý, směrem k pozemní komunikaci. Na opačné straně pozemní komunikace 

protéká potok Jasenka.  

Území se nenachází v záplavové oblasti.  

A.3.4 Soulad s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – s platným územním plánem obce 

Vsetín. 

A.3.5 Obecné požadavky na využití území 

Stavba je v souladu s dlouhodobými cíly a využitím území. 

A.3.6 Požadavky dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování projektové dokumentace byly 

zohledněny. 

A.3.7 Seznam výjimek 

Nepředpokládají se. 

A.3.8 Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 
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A.3.9 Seznam dotčených pozemků a staveb 

A. Pozemky pro stavbu 

Číslo parcely Výměra [m2] Způsob využití Vlastníci 

520 4833 trvalý travní porost Johan Kulatý, Bratří 

Hlaviců 125, 755 01, 

Vsetín 

 

B. Sousední pozemky 

Číslo parcely Výměra [m2] Způsob využití Vlastníci 

1126 1966 orná půda Město Vsetín, Svárov 

1080, 75501 Vsetín 

4870 2813 trvalý travní porost Kubík Martin,  

O. Koutného 680, 78372 

Velký Týnec 

4871 301 ostatní plocha Novotná Jana,  

Lázky 653, 75501,  

Vsetín 

4877 2909 trvalý travní porost Jurajdová Blahoslava, 

Bratří Hlaviců 73, 75501 

Vsetín 

521 156 ostatní plocha Turpiš Petr Ing., Dolní 

Jasenka 211, 75501 

Vsetín 

523 484 ostatní plocha Turpiš Petr Ing., Dolní 

Jasenka 211, 75501 

Vsetín 

525 918 zahrada  Město Vsetín, Svárov 

1080, 75501 Vsetín 

753/18 1686 trvalý travní porost Bravenec Josef, Svornosti 

1811, 75501 Vsetín 

1917/14 343 ostatní plocha Česká republika 
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A.4 Údaje o stavbě 

A.4.1 Druh a účel stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s občerstvením, půjčovnou jízdních kol a 

servisem jízdních kol. Jedná se o trvalou stavbu. 

A.4.2 Údaje o ochraně stavby 

Stavba není kulturní památkou. 

A.4.3 Technické požadavky na stavby a bezbariérové užívání 

Objekt je navržen dle platných českých norem a předpisů. Byl vypracován v souladu 

s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Projektová dokumentace 

pro ohlášení stavby byla vypracována dle přílohy č. 5 k vyhlášce č.499/2009 Sb. 

 

Dále byl objekt vypracován podle vyhlášek a norem: 

č.389/2009 Sb. o technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb 

č.137/2004 Sb., novela č.602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 

A.4.4 Požadavky dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování projektové dokumentace byly 

zohledněny, případně další požadavky dotčených orgánu budou zohledněny v rámci další 

přípravy stavby. 

A.4.5 Seznam výjimek 

Není žádáno o výjimky. 

A.4.6 Kapacita stavby 

Po dokončení investičního záměru bude vybudován rodinný dům pro 4 osoby, 

občerstvení formou okénka, sociální zázemí a prostory pro půjčovnu jízdních kol a servis 

jízdních kol. 

Zastavěná plocha: 281,53 m2 

Podlahová plocha: 440,30 m2 

Obestavěný prostor: 1 780,98 m2 
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A.4.7 Bilance stavby 

Předpoklad výstavby je 1 rok, stavba bude realizována jako celek. Harmonogram prací 

předloží zhotovitel investorovi a stavebníkovi k odsouhlasení před zahájením prací. 

A.4.8 Předpoklad výstavby 

1 m2 = 4 000 Kč 

Orientační cena: 7 120 000 Kč 

A.5 Členění stavby 

SO01 stavební objekt rodinný dům 

SO02 přípojka vodovodního potrubí 

SO03 přípojka jednotné kanalizace 

SO04 přípojka silového venkovního vedení nízkotlakého napětí – NN do kPa 

SO05 plocha pro uložení komunálního odpadu 

SO06 komunikace a zpevněné plochy 

SO07 plocha pro parkování 

SO08 plynovodní přípojka 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

RODINNÝ DŮM SE ZÁZEMÍM PRO CYKLISTY 
FAMILY HOUSE WITH A HINTERLAND FOR CYCLISTS 
 
 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ KLEMEŠ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JOSEF REMEŠ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015                   



 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Označení 

B. 

 Stavba: RODINNÝ DŮM SE ZÁZEMÍM PRO CYKLISTY Tomáš Klemeš 

 

Strana 1 - 12 

Obsah 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 

B.1 Popis území stavby .............................................................................................................. 2 

B.2 Celkový popis stavby ........................................................................................................... 3 

   B.2.1 Účel užívání a kapacity .................................................................................................. 3 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení .............................................................. 3 

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................................................... 4 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby .......................................................................................... 4 

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ....................................................................................... 5 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů ................................................................................... 5 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ................................ 5 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení .......................................................................................... 6 

   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .................................................................................... 6 

   B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí ..... 6 

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...................................... 6 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................................ 7 

B.4 Dopravní řešení .................................................................................................................... 8 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ................................................................. 8 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................................................... 9 

B.7 Ochrana obyvatelstva .......................................................................................................... 9 

B.8 Zásady organizace výstavby ................................................................................................ 9 

 

 

  



 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Označení 

B. 

 Stavba: RODINNÝ DŮM SE ZÁZEMÍM PRO CYKLISTY Tomáš Klemeš 

 

Strana 2 - 12 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

   Objekt je navržen na parcele číslo 520, k.ú. Jasenka na okraji města Vsetín. Okolní zástavba 

je převážně určena k bydlení. Pozemek se nachází na východním svahu a je svahován od ul. 

Dolní Jasenka na východní hranici pozemku, odkud je zároveň vchod na pozemek. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

   Bylo provedeno geodetické zaměření. Polohopis a výškopis – účelová mapa – souřadnicový 

systém S-JTSK a výškový systém Bpv. 

   Dle inženýrsko-geologického průzkumu má lokalita jednoduché základové poměry. 

Základová spára bude tvořena zeminami písčitého jílu (třída F4-I) 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

   Pozemek se nachází v území ochranného pásma vodního zdroje III. stupně a možného 

výskytu archeologických nalezišť. Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů 

(ochranné pásmo jiné inženýrské sítě, ochrana životního prostředí, ochranné pásmo, 

komunikace nebo železnice, ochranné pásmo letiště, aj.) 

 

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

    Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

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

poměry v území 

   Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou nebudou 

narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

   Na parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, není třeba žádat městský úřad – Odbor 

ochrany životního prostředí o povolení na odstranění zeleně. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

   Není třeba záboru zemědělské půdy. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

   Napojení na dopravní infrastrukturu, příjezd na pozemek a také přístup pro pěší bude 

zajištěn z místní městské komunikace na jiho-východní hranici pozemku - z ulice Dolní 

Jasenka. Příjezdová komunikace bude provedena jako součást stavby. 

   Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení NN, 

kanalizace, vodovod a NTL plynovod. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

   V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání a kapacity 

   Účel užívání stavby - Rodinný dům s přidruženým provozem občerstvení, servis 

půjčovny jízdních kol 

   Základní kapacity funkčních jednotek:  

- Počet osob: 4 obyvatelé bytu + 3 zaměstnanci + 25 hostů 

- Plocha pozemku: 4833 m2 

- Zpevněná plocha: 468 m2 

- Zastavěná plocha: 281,53 m2 

- Podlahová plocha: 440,30 m2 

- Obestavěný prostor: 1 780,98 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanistické řešení 

   Návrh vychází z tvaru pozemku a požadavků stavebníka, který chtěl provozně oddělit 

bytovou jednotku od provozu. Toho se docílilo vlastním vchodem na vyšší části pozemku, na 

opačné straně objektu, než je situován samotný provoz. Vjezd k domu je společný, ale hosté 

mají přístup pouze do prostoru před domem. 

 

b) architektonické řešení  

   Objekt je v podstatě obdélníkového půdorysu, zasazený do svahu. Čelní strana má 2 

podlaží, ze zadní části objektu je přístup do vyššího podlaží. V přední části objektu je ve 

vyšším podlaží terasa, které umožňuje přístup ze všech obytných místností bytové jednotky 

přímo de exteriéru. Zastřešení je tvořeno dvouplášťovou plochou větranou střechou. 
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   Fasáda bude provedena akrylátovou vnější omítkou bílé barvy, RAL: 9003 a obkladem 

s umělého kamene v odstínech hnědé barvy. Výplně otvorů budou dřevěné – barvy hnědé, 

RAL 8028, stejně jako kovová konstrukce zábradlí. Střešní krytina bude z asfaltových pásů a 

klempířské výrobky z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt má jeden hlavní vchod ze severo-západní strany do 1. nadzemního podlaží. Vedlejší 

vchody do pokojů a kuchyně jsou umístěny v úrovni 1. nadzemního podlaží z terasy na jiho-

východní straně, nebo přímo z terénu v případě pokojů na severo-západní straně objektu. 

Vedlejší vstupy do občerstvení, technického zázemí provozu a garáže, jsou umístěny v úrovni 

suterénu na jiho-východní straně objektu. 

V suterénní části se nachází od bytové jednotky dispozičně oddělený provoz občerstvení se 

samostatnými vedlejšími vstupy do místnosti občerstvení a skladu, který je dveřmi propojen 

s šatnou a WC pro zaměstnance občerstvení. Další samostatný vedlejší vstup vede do kolárny, 

kde jsou uskladněna kola pro zákazníky. Další vedlejší vstup je řešen jako bezbariérový a vede 

do chodby spojující exteriér s prostory servisu a sociálním zázemím pro hosty. Sociální zázemí 

je rozděleno pro muže a ženy, jedno WC je řešeno pro osoby s omezenou možností pohybu. 

Poslední vedlejší vstup a garážové vrata vedou do garáže pro 1 automobil, která je spojena 

s prostorem schodiště. Ze schodišťového prostoru jsou dveře do skladu potravin bytové 

jednotky a technické místnosti.  

V 1. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka s čtyřmi obytnými místnostmi, kuchyně 

s jídelnou, koupelna s WC, zádveří a šatna. Bytová jednotka je projektována tak, aby z každé 

obytné místnosti včetně kuchyně, byl přímý vstup na terasu vyvedenou na terén, nebo vstup 

přímo na terén. Obytné místnosti směřují k jihu, západu a východu. Jednotlivá podlaží jsou 

spojena dvouramenným železobetonovým prefabrikovaný schodištěm. 

Pozemek bude upraven dle studie osazení do terénu. V nižší části pozemku vznikne rovná 

terasa, které je přímo spojena s vjezdem do garáže, prostorem pro stání 4 vozidel a příjezdovou 

komunikací., na vyšší části pozemku vzniknou dvě rovné plochy ve dvou úrovních pro potřeby 

obyvatelů domu. Všechny plochy budou provedeny z betonové mozaiky a řádně vyspárovány 

a odvodněny. Zbylé plochy pozemku budou zatravněny. 

Oplocení kolem celého pozemku bude provedeno nově z dřevěných latí do výšky 2 m. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

   V objektu v místě sociálního zařízení pro zákazníky je řešeno 1 WC jako bezbariérové. Do 

ostatních prostor nemají lidé s omezenou možností pohybu přístup. 

   Bezbariérově je řešen také byt v 1. nadzemním podlaží, využívání k těmto potřebám by si 

ovšem vyžádalo stavební úpravy v exteriéru. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

   Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během 

užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. Základní 

charakteristika objektů 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

      a)  stavební řešení 

   Vnitřní dispozice je navržena podle požadavků stavebníka a podle zásad návrhu obytné 

budovy tak, aby byla plně funkční a v tomto případě se nekřížil provoz s bydlením. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

   Objekt je zděný pomocí lehčených keramobetonových tvárnic na základových pasech 

z prostého betonu. Terasu vynáší ŽB sloupy na základových patkách z prostého betonu. 

Stropní konstrukce je z plných panelů z lehčeného keramobetonu. Střecha je řešena jako 

dvouplášťová větraná plochá střecha s lehkým horním pláštěm. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

   Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

      a)  technické řešení 

   Objekt je napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou od severo-východní strany 

pozemku, elektrický kabel končí na hranici parcel 527 a 528. Plyn je odebírán z vedení NTL 

plynovodu v ulici Dolní Jasenka. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu, který 

prochází ulicí Dolní Jasenka. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou 

kanalizaci v ulici Dolní Jasenka. Likvidaci dešťových vod je řešena napojením na splaškovou 

kanalizaci přes retenční nádrž. 

 

c) výčet technických a technologických zařízení. 

   Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 

dokumentace.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

   Viz samostatná část dokumentace D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

   Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a normami pro 

úsporu energií a ochrany tepla a splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují.   

 

b) energetická náročnost stavby 

   Stupeň energetické náročnosti je B => vyhovující normovým doporučením 

 

d) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

   V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

B.2.10  Hyg. pož. na stavby, pož. na pracovní a komunální prostředí 

   Místnosti jsou osvětleny a odvětrány přímo. V místnostech, kde tomu tak není, je umělé 

osvětlení a ventilátory, které jsou vyvedeny v podhledu do obvodové stěny v místě sklepního 

světlíku. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, 

který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a 

vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané 

prostředí a pracoviště. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

   Radonová ochrana, zamezující průnik radonu do objektu, je navržena na nízké radonové 

riziko => postačí důkladné provedení hydroizolace spodní stavby z vhodných asfaltových pásů.  

 

b) ochrana před bludnými proudy 

   Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

Stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

   Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena.  

 

d) ochrana před hlukem 

   Stavba je realizována s keramobetonových tvárnic, které mají dobré akustické vlastnosti. 

Zároveň v okolí není žádný nadměrný zdroj hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

   Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 

 

f) Ostatní účinky  

   Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým hydroizolačním 

souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými konstrukcemi a 

střechou. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Připojovací místa technické infrastruktury 

      Objekt je napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou od severo-východní strany 

pozemku, elektrický kabel končí na hranici parcel 527 a 528. Plyn je odebírán z vedení NTL 

plynovodu v ulici Dolní Jasenka. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu, který 

prochází ulicí Dolní Jasenka. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na veřejnou 

kanalizaci v ulici Dolní Jasenka. Likvidaci dešťových vod je řešena napojením na splaškovou 

kanalizaci přes retenční nádrž. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- Elektrika: 51 m, silový kabel NN podzemní 

- Vodovod: 33 m, DN 32 – PE 

- Splašková kanalizace: 36 m, DN 200 – PVC 

- Plyn: 42 m, NTL plynovod DN 50 – PE 
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

   K objektu bude přivedena cesta od místní komunikace, která obslouží kompletní potřebu 

objektu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

   Napojení na dopravní infrastrukturu, příjezd na pozemek a také přístup pro pěší bude zajištěn 

z místní městské komunikace na jiho-východní hranici pozemku - z ulice Dolní Jasenka. 

Příjezdová komunikace bude provedena jako součást stavby.  

 

c) doprava v klidu 

   Na pozemku stavebníka je možno stání pro 4 automobily. Jeden automobil může být 

postaven do garáže. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

   Součást příjezdové komunikace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

   Z části pozemku, které se týkají zemní práce, bude odstraněna ornice 200 mm. Veškeré 

výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojově, s výjimkou posledních 20 cm u 

základových spár, které budou vykopány a dočištěny ručně. 

Během provádění výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava terénu 

v okolí objektu. To spočívá ve vytvoření dvou „teras“ v části nad objektem, srovnání terasy 

v nižší části pozemku a vytvoření příjezdové cesty, podle studie osazení do terénu.  

Část vykopané zeminy bude okamžitě využito při srovnávání spodní části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na severo-západní části pozemku a bude použita k dodatečným terénním 

úpravám. 20-30% vykopané zeminy bude převezeno na vedlejší pozemek 1126, kde bude 

zemina využita při terénních úpravách. 

 

b) použité vegetační prvky 

   Není předmětem dokumentace. 

 

c) biotechnická opatření 

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

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

   Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany 

životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu  

   Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

   V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

   Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

   Nejsou potřeba. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

   Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 

místní systém ochrany obyvatelstva.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

   Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z nově vybudovaných 

přípojek, která jsou nutně potřeba vybudovat před zahájením výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

   Není předmětem dokumentace 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

   Zásobování stavby bude probíhat z ulice Dolní Jasenka v místě plánovaného vjezdu 

k objektu. Během výkopových prací bude vjezd na pozemek upraven o přibližné konečné 

podoby. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

   Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 

 

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

   Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 

obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště 

a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových 

poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se 

mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a 

vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném 

venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních 

prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné 

drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické 

požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. Kompresor, apod.) a pracovní doba, při provádění 

stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 

přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 

Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou 

plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou 

komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se 

zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno 

dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí 

zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 

mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

   Celý průběh stavebních prací proběhne na pozemku stavebníka. Není potřeba žádný zábor. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 
 

 

Katalogové číslo 

 

Název a druh odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

 

Likvidace odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 

 

N 

Odv. do sběr. dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odv. do sběr. dvora 

15 01 10 Obaly obs. zbytky nebezp. látek, 

nebo obaly těmito látkami zneč. 

 

N 

 

Odv. do sběr. dvora 

17 01 01 Beton O Odv. do sběr. dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odv. do sběr. dvora 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odv. do sběr. dvora 

 

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

   Část vykopané zeminy bude okamžitě využito při srovnávání spodní části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na severo-západní části pozemku a bude použita k dodatečným terénním 

úpravám. 20-30% vykopané zeminy bude převezeno na vedlejší pozemek 1126, kde bude 

zemina využita při terénních úpravách. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

   Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny 

předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy 

o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které 

budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v 

realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě 

a provozu objektu, bude nakládáno v souladu s platnými zákony a předpisy. Stavební suť a 

další odpady, které je možno recyklovat, budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 

stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.  

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

   Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní 

vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 

vztahuje rovněž na investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být 

dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění 

stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních 

prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. 
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Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Při práci na svahu 

ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení 

sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 

bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude 

oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. 

Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být 

uzamykatelné. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

   Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 

užívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

   Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

   Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

- 20. 9. 2015 – předání staveniště 

- 9. 10. 2015 – hotová základová deska (28 dní technologická přestávka) 

- 20. 2. 2016 – hotová hrubá stavba 

- 10. 5. 2016 – hotové vnitřní omítky 

- 15. 7. 2016 – předání hotové stavby 
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Identifikační údaje 

Identifikace stavby 

STAVBA:  RODINNÝ DŮM SE ZÁZEMÍM PRO CYKLISTY 

OKRES:  Vsetín 

MÍSTO STAVBY: Obec: Vsetín 

  Katastrální území: Jasenka 

  Parcela číslo: 520 

 

INVESTOR: Johan Kulatý, Bratří Hlaviců 125, 755 01, Vsetín 

  IČ: 687 12 323 

  Tel.: 737 111 999 Fax: - 

  email: jozakulicka@seznam.cz   

 

PROJEKTANT: Tomáš Klemeš, Ruská 14, 796 01, Prostějov 

  IČ: 633 89 118 

  Tel.: 737 028 231 Fax: - 

  email: tom-klemes@seznam.cz   

 

VYPRACOVAL:  Tomáš Klemeš 

CHARAKTER 

STAVBY:  Novostavba RD s provozovnou 

STUPEŇ PD:  Pro provedení stavby 

 

Podklady 

 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

 Stavební program a informace investora 

 Katastrální mapa 

 Polohopis objektů, výškopis a uliční čára 

 Polohopis inženýrských sítí 
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A Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s jednou bytovou jednotkou a provozem letního 

občerstvení, servisu a půjčovny jízdních kol. Objekt je umístěn v obci Vsetín, katastrální území 

Jasenka, číslo parcely 520. 

Navrhovaný rodinný dům je dvoupodlažní ve svažitém terénu, se spodním podlažím částečně 

zapuštěným pod úroveň terénu. V suterénu se nachází prostory občerstvení, servisu a půjčovny 

jízdních kol, sociální zařízení pro hosty a od provozu dispozičně oddělená garáž, technická 

místnost a sklad potravin, příslušící k bytové jednotce v 1.NP. Bytová jednotka má samostatný 

vstup z vyšší části pozemku. Střecha je řešena jako větraná dvouplášťová plochá střecha. 

B Architektonicko - funkční a dispoziční řešení 

Objekt je navržen na parcele číslo 520 na okraji města Vsetín. Okolní zástavba je převážně 

určena k bydlení. Pozemek se nachází na východním svahu a je svahován od ul. Dolní Jasenka 

na východní hranici pozemku. Na parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň a plocha parcely 

je pokryta částečně udržovaným travním porostem. Napojení na dopravní infrastrukturu, 

příjezd na pozemek a také přístup pro pěší bude zajištěn z místní městské komunikace na jiho-

východní hranici pozemku - z ulice Dolní Jasenka. Příjezdová komunikace bude provedena 

jako součást stavby.  

 

Z architektonického hlediska je objekt rodinného domu navržen jako novostavba pro 4 osoby 

s přidruženým provozem. Objekt se skládá z 1 nadzemního podlaží a suterénu částečně 

zapuštěného pod úroveň terénu. V úrovni 1. nadzemního podlaží se nachází terasa, která je 

vyvedena na terénu ve vyšší části pozemku. Půdorys zabírá plochu o výměře 281,53 m2. Střecha 

je řešena jako větraná dvouplášťová plochá střecha. 

 

Objekt má jeden hlavní vchod ze severo-západní strany do 1. nadzemního podlaží. Vedlejší 

vchody do pokojů a kuchyně jsou umístěny v úrovni 1. nadzemního podlaží z terasy na jiho-

východní straně, nebo přímo z terénu v případě pokojů na severo-západní straně objektu. 

Vedlejší vstupy do občerstvení, technického zázemí provozu a garáže, jsou umístěny v úrovni 

suterénu na jiho-východní straně objektu. 

 

V suterénní části se nachází od bytové jednotky dispozičně oddělený provoz občerstvení se 

samostatnými vedlejšími vstupy do místnosti občerstvení a skladu, který je dveřmi propojen 

s šatnou a WC pro zaměstnance občerstvení. Další samostatný vedlejší vstup vede do kolárny, 

kde jsou uskladněna kola pro zákazníky. Další vedlejší vstup je řešen jako bezbariérový a vede 

do chodby spojující exteriér s prostory servisu a sociálním zázemím pro hosty. Sociální zázemí 

je rozděleno pro muže a ženy, jedno WC je řešeno pro osoby s omezenou možností pohybu. 

Poslední vedlejší vstup a garážové vrata vedou do garáže pro 1 automobil, která je spojena 
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s prostorem schodiště. Ze schodišťového prostoru jsou dveře do skladu potravin bytové 

jednotky a technické místnosti.  

V 1. nadzemním podlaží se nachází bytová jednotka s čtyřmi obytnými místnostmi, kuchyně 

s jídelnou, koupelna s WC, zádveří a šatna. Bytová jednotka je projektována tak, aby z každé 

obytné místnosti včetně kuchyně, byl přímý vstup na terasu vyvedenou na terén, nebo vstup 

přímo na terén. Obytné místnosti směřují k jihu, západu a východu. Jednotlivá podlaží jsou 

spojena dvouramenným železobetonovým prefabrikovaný schodištěm. 

 

Místnosti jsou osvětleny a odvětrány přímo. V místnostech, kde tomu tak není, je umělé 

osvětlení a ventilátory, které jsou vyvedeny v podhledu do obvodové stěny v místě sklepního 

světlíku. 

 

Pozemek bude upraven dle studie osazení do terénu. V nižší části pozemku vznikne rovná 

terasa, které je přímo spojena s vjezdem do garáže, prostorem pro stání 4 vozidel a příjezdovou 

komunikací., na vyšší části pozemku vzniknou dvě rovné plochy ve dvou úrovních pro potřeby 

obyvatelů domu. Všechny plochy budou provedeny z betonové mozaiky a řádně vyspárovány 

a odvodněny. Zbylé plochy pozemku budou zatravněny. 

Oplocení kolem celého pozemku bude provedeno nově z dřevěných latí do výšky 2 m. 

 

Vytápění bude zajištěno plynovým kotlem a přípravu teplé vody elektrickým průtokovým 

ohřívačem umístěných v technické místnosti. 

 

Fasáda bude provedena akrylátovou vnější omítkou bílé barvy, RAL: 9003 a obkladem 

s umělého kamene v odstínech hnědé barvy. Výplně otvorů budou dřevěné – barvy hnědé, RAL 

8028, stejně jako kovová konstrukce zábradlí. Střešní krytina bude z asfaltových pásů a 

klempířské výrobky z titan-zinku. 

C Obecné informace o objektu 

Plocha pozemku: 4833 m2 

Zpevněná plocha: 468 m2 

Zastavěná plocha: 281,53 m2 

Podlahová plocha: 440,30 m2 

Obestavěný prostor: 1 780,98 m2 

Výška hřebene +4,490 (7,69 m od terasy v nižší části pozemku) 
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D Technické a konstrukční řešení objektu 

D.1 Zemní práce 

   Z části pozemku, které se týkají zemní práce, bude odstraněna ornice 200 mm. Veškeré 

výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojově, s výjimkou posledních 20 cm u 

základových spár, které budou vykopány a dočištěny ručně. 

Během provádění výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava terénu 

v okolí objektu. To spočívá ve vytvoření dvou „teras“ v části nad objektem, srovnání terasy 

v nižší části pozemku a vytvoření příjezdové cesty, podle studie osazení do terénu.  

Část vykopané zeminy bude okamžitě využito při srovnávání spodní části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na severo-západní části pozemku a bude použita k dodatečným terénním 

úpravám. 20-30% vykopané zeminy bude převezeno na pozemek 1126, kde bude zemina 

využita při terénních úpravách. 

Zemina v dané lokalitě je kategorie F4 s tabulkovou únosností 250 kPa. 

 

Při převzetí základové spáry musí být přítomen geolog a základovou spáru převzít a potvrdit 

její uvažovanou únosnost. 

Stavba rodinného domu bude probíhat běžnými technologickými postupy tak, aby byla 

dodržena veškerá platná legislativa související s výstavbou a obecnými technickými 

podmínkami. 

 

D.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce pod obvodovými stěnami, jsou navrženy jako základové pasy a pod 

sloupy terasy jako základové patky z prostého betonu C20/25 XC2. Prostor mezi základovými 

konstrukcemi bude vyplněn drceným kamenivem frakce 8/16, zhutněným na 250 kPa. 

Základové pasy středních stěn a stěn závětří jsou sníženy na 500 mm. 

Na základové konstrukci bude provedena podkladní deska tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2. 

Do podkladní desky bude vložena kari síť. Ustálená hladina podzemní vody nedosahuje 

hloubky základové spáry. 

 

D.3 Svislé nosné konstrukce 

   Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic z lehčeného keramobetonu. Obvodové zdivo 

je navrženo tl. 365 mm, z tvárnic Liatherm 365 s pevností 4 MPa, lepené na klasickou maltu 

pevnosti M10. Vnitřní nosné zdivo je navrženo tl. 250 mm, z tvárnic Liapor M 240 s pevností 

12 MPa, lepené na klasickou maltu pevnosti M10.  

   Svislé nosné zdivo střechy nad závětřím je navrženo v úrovni 1. nadzemního podlaží 

z lehčeného keramobetonu tl. 200 mm, z tvárnic Liapor M 200 s pevností 6 MPa, lepené na 
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klasickou maltu pevnosti M10. V úrovni suterénu je navrženo jako ztracené bednění tl. 200 

mm, s betonem C20/25. 

   Sloupy pod terasou jsou navrženy železobetonové C25/30 XC1, ocel B500, frakce kameniva 

4/8, 300 x 300 mm. 

 

D.4 Vodorovné nosné konstrukce 

D.4.1 Stropní konstrukce 

   Stropní konstrukce je navržena z lehčených keramobetonových stropních plných panelů 

Liapor. Strop na suterénem je z panelů tl. 250 mm, strop nad 1. nadzemním podlažím je z panelů 

tl. 180 mm a konstrukce terasy z panelů tl. 150 mm. 

Stropní panely nad 1. nadzemním podlažím jsou v místech působení sloupků krovu 

vyztuženy, jako skrytý průvlak. 

 

D.4.2 Průvlaky 

   Průvlaky pod terasou jsou navrženy železobetonové C25/30 XC1, ocel B500, frakce 

kameniva 4/8, šířky 300 mm a výšky 400 mm. 

   Průvlak pod terasou na rohu (PR6) a na chodbě v suterénu (PR7) jsou navrženy 

železobetonové C25/30 XC1, ocel B500, frakce kameniva 4/8, šířky 300 mm a výšky 150 mm. 

 

D.5 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

D.5.1 Schodiště vnitřní 

   Schodiště je navrženo jako dvojramenné s mezi podestou. Schodiště má 19 stupňů, výška 

stupně 171,1 mm a šířka 288 mm. Nosná konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová 

prefabrikovaná. Stupně budou s čelní i nášlapná strany obloženy obkladem tl. 8 mm 

z keramické dlažby na flexibilní lepidlo, o rozměrech 30 x 30 cm (RAKO – grain). 

 

D.5.2 Schodiště vnější (terénní) 

   Terénní schodiště budou vytvořeny betonovými patníky s čelní strany stupňů a nášlapná 

vrstva z betonové mozaiky. Rozměry a přesné umístění schodiště podél domu, se bude řešit při 

realizaci. 

 

D.5.3 Rampy 

   Vnější rampy budou vytvořeny betonovými patníky a nášlapná vrstva z betonové mozaiky. 

Garážová rampa je délky 2,1 m, šířky 3,55 m – 3,0 m a sklonu 1:7, rampa na terasu u občerstvení 

je délky 2,4 m, šířky 1,5 m a ve sklonu 1:16. 
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D.6 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako sedlová dvouplášťová větraná plochá střecha s dřevěným 

krovem a lehkým střešním pláštěm, tvořeným bedněním s OSB desek 2 x 22 mm a dvěma 

vrstvami asfaltového modifikovaného pásu. Spodní plášť je tvořen ŽB stropním panelem, 

parozábranou z asfaltového pásu, tepelnou izolací z minerální vlny Rockool Superrock tl. 2 x 

120 mm a větrotěsnou vrstvou tvořenou difusní folií. Parozábrana vytažená 100 mm nad úroveň 

tepelné izolace. Stěny větrané vzduchové vrstvy jsou kromě vnějšího zateplení, zatepleny i na 

vnitřní straně. Přívodními otvory provětrávání střechy jsou v nejnižších místech těsně nad 

tepelnou izolací a průběžnou štěrbinou v hřebeni střechy pro odvádění vzduchu. Zavětrovaní 

krovu je vytvořeno ocelovími zavětrovacími Bova páskami tl. 2 mm, přibitými na krokve ze 

spodní strany. Vstup na střech je pomocí výsuvného žebříku z vyšší části pozemku. 

Střecha nad závětřím je tvořena dvěma vrstvami asfaltového modifikovaného pásu a 

bedněním s OSB desek 1 x 22 mm, které vynáší vaznice uložené na nosných stěnách. 

 

D.7 Komíny 

Dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací Schiedel Absolut 36 x 36 

cm s jedním průduchem, vybíracím otvorem v technické místnosti a čistícím otvorem v chodbě 

v 1. nadzemním podlaží. 

 

D.8 Obvodový plášť 

Obvodový plášť domu je navržen jako kontaktní zateplovací systém ETICS o tl. 80 mm, 

tvořený minerálními fasádními deskami Rockwool fasrock nad úrovní terénu a 60 mm Styrodur 

XPS pod úrovní terénu. Fasáda bude provedena akrylátovou vnější omítkou bílé barvy, RAL: 

9003 a obkladem s umělého kamene v odstínech hnědé barvy. Výplně otvorů budou dřevěné – 

barvy hnědé, RAL 8028, stejně jako kovová konstrukce zábradlí. Střešní krytina bude 

z asfaltových pásů a klempířské výrobky z titan-zinku 

 

D.9 Izolace proti vlhkosti 

V základové konstrukci je ochrana proti vodě tvořena dvěma asfaltovými pásy – spodní pás: 

Bitagit 40 al radon (nosná vložka al folie kašírovaná skelnými vlákny (60g/m2), bodově 

natavený k podkladu); horní pás: Glastek 40 mineral (SBS modifikovaný asf. pás, vložka – 

skleněná, (200g/m2), horní povrch: separační posyp, dolní povrch: separační folie, způsob 

stabilizace: celoplošně natavení k podkladu (přesah podélně 8 cm, čelně 10 cm));  

Izolace stěn pod terénem je tvořena dvěma dvěma asfaltovými pásy Glastek 40 mineral, 

spodní celoplošně natavený, horní bodově natavený. 

Asfaltové pásy jsou zakončené 300 mm pod terénem a 300 mm nad terénem. 
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D.10   Izolace tepelné 

Tepelná izolace podlah je tvořena minerální vlnou Rockwool Steprock tl. 60 mm v 1. 

nadzemní podlaží a tl. 2 x 40 mm v suterénu. 

Tepelná izolace fasády je tvořena minerální vlnou Rockwool fasrock tl. 80 mm nad úrovní 

terénu a 60 mm Styrodur XPS pod úrovní terénu. 

Tepelná izolace střechy je tvořena izolací z minerální vlny Rockool superrock tl. 2 x 120 

mm. 

 

D.11   Příčky a dělící konstrukce 

D.11.1 Příčky a dělící konstrukce 

   Příčky v suterénu jsou navrženy z tvárnic z lehčeného keramobetonu tl. 115 mm, z tvárnic 

Liapor M115 s pevností 4 MPa, lepené na klasickou maltu pevnosti M10. 

Příčky v 1. nadzemním podlaží jsou navrženy jako sádrokartonové tl. 100 mm, provedené ze 

systémových tenkostěnných pozinkovaných plechů, které jsou opatřeny opláštěním ze 

sádrokartonové desky tl. 12,5 mm Knauf White, případně Knauf Green v koupelně. Prostor 

mezi profily se vyplní skelnou vatou Knauf akustic board tl. 100 mm. 

 

D.11.2 Předstěny 

   Předstěny budou provedeny v každém podlaží v tl. 150 mm ze systémových tenkostěnných 

pozinkovaných plechů, které jsou opatřeny opláštěním ze sádrokartonové desky tl. 12,5 mm 

Knauf White, případně Knauf Green v prostorách s mokrým provozem, v těchto prostorách 

budou předstěny také obloženy keramickým obkladem. 

 

D.12   Překlady 

   Překlady otvorů jsou tvořeny překlady z lehčeného keramobetonu. V obvodových stěnách od 

vnitřní hrany zdiva Liapor PS 115x240 a Liapor PS 200x240, na vnější straně překladu vložen 

pás EPS polystyrenu tl. 50 mm. Překlady vnitřních nosných stěn tvoří 2x Liapor PN 115x115. 

Překlad zděné příčky v suterénu tvoří 1x Liapor PN 115x115. 

 

D.13   Výplně otvorů vnitřních 

V suterénu dřevěné dveře – barvy hnědé, RAL 8007, v ocelových lisovaných zárubních tl. 

800 a 900 mm. V 1. nadzemním podlaží dřevěné dveře z masivu v dřevěných obložkách z 

masivu – barvy hnědé, RAL 8007 tl. 800 a 900 mm. 
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D.14   Výplně otvorů venkovních 

Okna, balkónové i vchodové dveře dřevěné Slavona Solid Comfort, profil SC78 – barvy 

hnědé, RAL 8028. Výjimky tvoří okna v prosvětlovacích světlících v suterenu, kde budou 

použity plastové okna šestikomorové s izolačním trojsklem. Vstup do garáže je zabezpečen 

hliníkovými protipožárními dveřmi.  

 

D.15   Podlahy 

Podlahy v suterénu v garáži, technické místnosti, skladu u občerstvení, dílně a skladu u dílny 

tvoří beton s epoxidovým nátěrem. Ve všech ostatních místnostech suterénu tvoří nášlapnou 

vrstvu keramická dlažba. 

Podlahy v 1. nadzemním podlaží tvoří vinylová nášlapná vrstva, z výjimkou zádveří, šatny, 

WC a koupelny, kde je keramická dlažba. 

Na terasách v obou podlaží a u vstupu je mrazuvzdorná keramická dlažba. 

U keramických dlažeb se liší skladba v místnosti s mokrým a suchým provozem přidáním 

hydrostěrky pod dlažbu u místností s mokrým provozem. 

 

D.16   Omítky 

V objektu jsou vnitřní omítky stropů pouze v 1. nadzemním podlaží a to jednovrstvé štukové 

v tl. 3 mm, na hloubkově penetrovanou stropní konstrukci. Stěny budou po provedení 

přednástřiku v tl. 2 mm, omítány vnitřní hrubou vápennou omítkou v tl. 10 mm, na kterou se 

nanese vnitřní štuk o tl. 3 mm. 

 

D.17   Obklady, malby a nátěry 

Všechny místnosti budou vymalovány dle požadavku investora, který se rozhodne až po 

ukončení omítacích prací. Keramický obklad bude ve všech místnostech s mokrým provozem, 

v technické místnosti a v kuchyni v místě za linkou. V souladu s projektovou dokumentací. 

V místě kde je keramická dlažba, ale bez obkladu, bude vytvořen 50 mm keramický sokl. 

 

D.18   Podhledy 

Podhledy jsou tl. 250 mm ze systémových tenkostěnných pozinkovaných plechů, které jsou 

opatřeny opláštěním ze sádrokartonové desky tl. 12,5 mm Knauf White, případně Knauf Green 

v prostorách s mokrým provozem. Jsou ve všech prostorách suterénu, slouží k zakrytí rozvodů 

vodovodu a odvětrání sociálního zázemí pro hosty. 
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D.19   Klempířské výrobky 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení střešního žlabu a svodu 

z obou střech a terasy, oplechování prostupů střechou, apod. Oplechování bude provedeno 

z žárově pozinkovaného plechu s ochranou vrstvou (viz výpis prvků). 

 

D.20   Zámečnické výrobky 

Jedná se o zábradlí schodiště a na terase v 1. nadzemním podlaží, madla na WC pro invalidy, 

kotvy pozednice, sloupku, atd. (viz výpis prvků) 

 

D.21   Truhlářské výrobky 

Jedná se o dělící stěny na WC mužů, vnitřní a vnější výplně otvorů, s výjimkou garážových 

vrat, atd. (viz výpis prvků) 

 

D.22   Plastové výrobky 

Jedná se o, ventilační hlavice na střeše, větrací mřížky, podlahové vpusti, revizní šachty, atd. 

(viz výpis prvků) 

E Tepelně technické vlastnosti 

Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a normami pro 

úsporu energií a ochrany tepla a splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují.   

Stupeň energetické náročnosti je B => vyhovující normovým doporučením. Výpočet a 

posouzení jednotlivých skladeb na součinitel prostupu tepla a povrchovou teplotu je uveden v 

části tepelná technika.   

UKCE… součinitel prostupu tepla samotné konstrukce  

UN,rc … normový součinitel prostupu tepla - doporučený  

UN,rq … normový součinitel prostupu tepla samotné konstrukce – požadovaný 
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konstrukce 

 

UKCE 

[W/m2.k] 

 

UN,rc 

[W/m2.k] 

 

UN,rq 

[W/m2.k] 

STE1, STE3 – nad terénem 0,23 0,25 0,30 

STE 2 – pod terénem 0,35 0,60 0,85 

PDL5, PDL6 – podlaha na terénu, keramická dlažba 0,41 0,45 0,30 

PDL7 – podlaha na terénu, beton 0,41 0,45 0,30 

STP2 – střecha, spodní plášť 0,15 0,24 0,16 

STP1 – střecha, horní plášť 1,5 < 1,82< 2,7 

F Zakládání 

F.1 Výkopové práce 

   Z části pozemku, které se týkají zemní práce, bude odstraněna ornice 200 mm. Veškeré 

výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojově, s výjimkou posledních 20 cm u 

základových spár, které budou vykopány a dočištěny ručně. 

Během provádění výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava terénu 

v okolí objektu. To spočívá ve vytvoření dvou „teras“ v části nad objektem, srovnání terasy 

v nižší části pozemku a vytvoření příjezdové cesty, podle studie osazení do terénu.  

Část vykopané zeminy bude okamžitě využito při srovnávání spodní části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na severo-západní části pozemku a bude použita k dodatečným terénním 

úpravám. 20-30% vykopané zeminy bude převezeno na pozemek 1126, kde bude zemina 

využita při terénních úpravách. 

Zemina v dané lokalitě je kategorie F4 s tabulkovou únosností 250 kPa. 

 

Při převzetí základové spáry musí být přítomen geolog a základovou spáru převzít a potvrdit 

její uvažovanou únosnost. 

Stavba rodinného domu bude probíhat běžnými technologickými postupy tak, aby byla 

dodržena veškerá platná legislativa související s výstavbou a obecnými technickými 

podmínkami. 

 

F.2 Základové práce 

Základové konstrukce pod obvodovými stěnami, jsou navrženy jako základové pasy a pod 

sloupy terasy jako základové patky z prostého betonu C20/25 XC2. Prostor mezi základovými 

konstrukcemi bude vyplněn drceným kamenivem frakce 8/16, zhutněným na 250 kPa. 

Základové pasy středních stěn a stěn závětří jsou sníženy na 500 mm. 
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Na základové konstrukci bude provedena podkladní deska tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2. 

Do podkladní desky bude vložena kari síť. Ustálená hladina podzemní vody nedosahuje 

hloubky základové spáry. 

G Vliv objektu na životní prostředí 

Nově navržený objekt rodinného domu nebude svým provozem vykazovat žádné 

nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 

nadměrnou hlučnost. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické 

odpady. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých 

životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic.   

 

G.1 Vliv na půdu  

Stavba rodinného domu bude realizována na parcelách 520 – Katastrálního území Jasenka. 

Vytěžená půda bude částečně využita při úpravě terénu během výkopů, část se uskladní na 

pozemku a 20-30% odveze na vedlejší pozemek 1126, kde bude využita při stavbě 

nepodsklepeného objektu. 

 

G.2 Vliv na vodu 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vlastní výstavba nepředstavuje 

významnější riziko v ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky, 

používané při výstavbě.  

 

Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření:  

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich průběžná kontrola (zejména z hlediska 

 

- Zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci podloží.   

 

G.3 Vliv na ovzduší  

 Ovzduší a klima předmětného území nebude stavebními procesy negativně ovlivněno. 

Možným zdrojem znečištění ovzduší při realizaci by mohly být výfukové zplodiny stavebních 

strojů, s ohledem na měřítko stavby však nebude vliv větší než od okolní dopravy. Případná 

prašnost na staveništi bude eliminována kropením. 
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G.4 Vliv na zeleň  

Na parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, není třeba žádat městský úřad – Odbor ochrany 

životního prostředí o povolení na odstranění zeleně. 

Okolní zeleň bude po dokončení stavby uvedena do původního stavu.  

 

G.5 Skladování a nakládání s odpady  

G.5.1 Skladování a nakládání s odpady 

 V budově nejsou umístěny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady budou likvidovány 

dle příslušných předpisů. Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. 

odpady třídit a likvidovat. Rozdělí odpadů dle 185/2001 Sb.: 

 
 

Katalogové číslo 

 

Název a druh odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

 

Likvidace odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 

 

N 
Odv. do sběr. dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odv. do sběr. dvora 

15 01 10 Obaly obs. zbytky nebezp. látek, 

nebo obaly těmito látkami zneč. 

 

N 

 

Odv. do sběr. dvora 

17 01 01 Beton O Odv. do sběr. dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odv. do sběr. dvora 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odv. do sběr. dvora 

 

 

Dodavatel zajistí odpovědným orgánům přístup na staveniště, na vyžádání předloží 

dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.  

Pro jednotlivé druhy odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. Odpad, 

který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených 

kontejnerů. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti 

zatečení dešťových vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné 

zaměstnanci odpovědnými za nakládání s odpady. Při realizaci této stavby se výskyt odpadů s 

nebezpečnými vlastnostmi nepředpokládá. Plastové a papírové odpady budou lisovány na 

příslušných zařízeních a následně odváženy smluvním odběratelem.   
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G.5.2 Odpad vznikající v období výstavby 

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo jinou odbornou firmou. Stavební 

dodavatel je povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení 

stavebních prací Magistrátu statutárního města Brna.   

   Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. a bude vedena 

evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhlášky 383/2001 Sb.), včetně jejich 

využití, nebo likvidace. 

F Dopravní řešení 

Napojení na dopravní infrastrukturu, příjezd na pozemek a také přístup pro pěší bude zajištěn 

z místní městské komunikace na jiho-východní hranici pozemku - z ulice Dolní Jasenka. 

Příjezdová komunikace bude provedena jako součást stavby. Vjezd bude opatřen automatickou 

posuvnou bránou. 

G Ochrana objektu před vlivy vnějšího prostředí 

I.1 Radonová ochrana  

Radonová ochrana, zamezující průnik radonu do objektu, je navržena na nízké radonové 

riziko => postačí důkladné provedení hydroizolace spodní stavby z vhodných asfaltových pásů.  

 

I.2 Ochrana před vlivy vnějšího prostředí 

 Budova se nenachází v agresivním prostředí a je navržena dle příslušných EN a ČSN tak, 

aby odolávala povětrnostním a klimatickým vlivům vnějšího prostředí.   

H Obecné požadavky na výstavbu 

Stavba je v souladu se všemi obecně platnými požadavky na výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

V Brně 04/2015      vypracoval:  Tomáš Klemeš 



Závěr: 

 

Cíl bakalářské práce bylo zhotovení projektu novostavby rodinného domu, s provozem 

zaměřeným na kompletní zázemí pro cyklisty na cestách. Novostavba je umístěna na reálné 

parcele v obci Vsetín ve Zlínském kraji. Jedná se o objekt, který je rozdělen na dva 

samostatné funkční celky. 

 

Práce obsahuje dispoziční návrhy, studie stavby a také dokumentaci pro samotné provedení 

stavby dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 

 

Při zpracovávání projektu domu, jsem využil znalostí získaných při svém studiu a informací 

z uvedených informačních zdrojů. 

 

Na základě tepelně technického posouzení je stavba zařazena do klasifikační třídy B prostupu 

tepla obálkou budovy. Stavba je tedy svým konstrukčním řešením z hlediska prostupu tepla 

obálkou navržena jako úsporná. 

 

Bakalářská práce „RODINNÝ DŮM SE ZÁZEMÍM PRO CYKLISTY“ svým zpracováním 

odpovídá zadání, včetně zhotovení požadovaného 3D modelu. 

 

 



Seznam použitých zdrojů: 

 

Publikace 

 

 [1] CHALOUPKA Karel a SVOBODA Zbyněk. Ploché střechy: praktický průvodce. 

vyd. Praha: Grada, 2009, 259 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2916-9. 

 

Normy 

 

 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

 ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

Právní předpisy 

 

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

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č. 499/2009 Sb. o dokumentaci staveb 

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

 Vyhláška č. 137/2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

 ŽB  železobeton 

 SUT  suterén 

 1.NP  první nadzemní podlaží 

 2.NP  druhé nadzemní podlaží 

 RD  rodinný dům 

 HI  hydroizolace 

 TI  tepelná izolace 

 P.Ú  požární úsek 

 SPB  stupeň požární bezpečnosti 

 EPS  expandovaný pěnový polystyrén 

 XPS  extrudovaný polystyrén 

 K.Ú.  katastrální úřad 

 ČR  Česká republika 

 PT  původní terén 

 UT  upravený terén 

 R.S  rozvinutá šířka 

 K-CE  konstrukce 

 BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 B.p.v  Balt po vyrovnání 

 ČSN  Česká státní norma 

 H.H.  horní hrana 

 D.H.  dolní hrana 

 DET  detail 

 NN  nízké napětí 

 NTL  nízkotlaký plynovod 

 DN  světlost potrubí 

 EN  Evropská norma 
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