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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Ten je navrţen na mírně 

svaţitém pozemku v klidné okrajové části Frenštátu pod Radhoštěm. Objekt je 

obdélníkového půdorysu, nepodsklepený a má dvě podlaţí. Je součástí větší zahrady s 

jedním parkovacím stáním na okraji pozemku. Nosná konstrukce je tvořena dřevěným 

skeletem. Obvodové stěny jsou zhotoveny ze slaměných balíků. Venkovní povrchová 

úprava je tvořena vápennou omítkou, okna i dveře jsou dřevěná, sedlová střecha s 

vikýřem je pokryta štípaným šindelem. Sklon střešní roviny je 45°. V objektu se nachází 

jedna bytová jednotka tvořená obývací místností s kuchyňským koutem, pracovnou, 

třemi loţnicemi, šatnou a dvěma koupelnami. Vnitřní povrchová úprava je tvořena 

hliněnou omítkou. Většina dřevěných prvků včetně stropu zůstane viditelná. Střecha 

bude zateplena ovčí vlnou a opatřena dřevěným podhledem. Při návrhu dřevostavby byl 

kladen důraz na vyuţití přírodních materiálů.  

  

Klíčová slova 

bakalářská práce, rodinný dům, novostavba, dvě nadzemní podlaţí, nepodsklepen, 

sedlová střecha, dřevostavba, skelet, slaměný balík, přírodní materiály  

  

  

  

Abstract 

The theme of the bachelor´s thesis is a project of a newly built detached house. The 

house is designed on quiet sloping plot in calm suburb of Frenštát pod Radhoštěm. The 

object has rectangular plan, it’s without cellar and it has two storeys. It’s a part of a 

bigger garden with one parking space on a side. The load-bearing structure is made of a 

timber frame. The external walls are made from straw bales. The external finish is made 

of lime render, the windows and doors are wooden, gable roof with dormer is covered 

by split shakes. Roof plane slope is 45°. At the object is one dwelling unit consisting of 

living room with kitchenette, workroom, three bedrooms, cloak-room and two 

bathrooms. The internal finish is made of earth plaster. Most of the timber construction 

stays visible including the timber floor. The roof will be insulated with sheep’s wool 

and furnished with lining. The design of the timber structure emphasises the use of 

natural materials. 

  

Keywords 

bachelor´s thesis, detached house, new building, two storeys, without cellar, gable roof, 

timber structure, frame, straw bale, natural materials  
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Úvod 
 

Tématem této bakalářské práce je návrh rodinného domu, přičemţ byl kladen 

důraz na pouţití především přírodních materiálů.  

 Byla navrţena dvoupodlaţní, nepodsklepená dřevostavba s jednou bytovou 

jednotkou 5+KK jako těţký dřevěný skelet. Stěny jsou zhotoveny ze slaměných balíků, 

ostatní tepelná izolace je navrţena z ovčí vlny. Stavba si klade za cíl zapadnout do 

místní beskydské krajiny jak vzhledem, tak vyuţitím materiálů dostupných v okolí. 

Sklon střechy i proporce budovy tedy respektují místní typickou zástavbu. Technické 

zařízení objektu se přizpůsobuje špatné dostupnosti inţenýrských sítí. 

 V rámci práce byla zhotovena projektová dokumentace objektu pro provedení 

stavby, včetně zprávy poţární bezpečnosti a tepelně technického posouzení. 
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A. 1 Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 
a) název stavby  -  RODINNÝ DŮM 

b) místo stavby - 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

- katastrální území Frenštát pod Radhoštěm [634719] 

- parcela číslo 2313/5 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stehlík Ondřej, Nádraţní 224, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Barbora Stehlíková, Bezručova 1405, 74401 Frenštát pod Radhoštěm 

 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 
- výpis z katastru nemovitostí 

- trasy inţenýrských sítí 

- geologická mapa 1:50 000 

- hydrogeologický průzkum 

- geodetické zaměření 

- architektonická studie 

 

A. 3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Parcela číslo 2313/5 lichoběţníkového tvaru. Příjezdová komunikace na 

pozemek je řešena pomocí jiţ existující cesty na p. č. 2313/4, která je ve společném 

vlastnictví s majiteli sousedních pozemků. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zóně ani 

v záplavovém území. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

Kanalizace v oblasti nebyla zřízena. Odpadní voda bude odváděna přes septik 

s biologickým čištěním do vodoteče. Dešťová bude napojena na toto odpadní potrubí za 

retenční nádrţí. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas. 

Objekt rodinného domu splňuje poţadavky územního plánu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlase, popř. s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Objekt rodinného domu je v souladu s uzemním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné poţadavky na výstavbu byly dodrţeny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré poţadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovaný do projektové 

dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyla udělena ţádná výjimka ani úlevové řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nebyl předloţen. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Pozemek je v majetku stavebníka. Veškeré stavební práce budou probíhat na této 

parcele a nebudou zasahovat do okolních pozemků. 

Příjezdová komunikace na pozemek je řešena pomocí jiţ existující cesty na p.č. 

2313/4, která je ve společném vlastnictví stavebníka s majiteli sousedních pozemků 

(Bortel František a Bortlová Marie, Bezručova 1155, 74401 Frenštát pod Radhoštěm; 

Stehlík Marek a Stehlíková Jitka, Bezručova 1405, 74401 Frenštát pod Radhoštěm). 

S majiteli pozemku přes nějţ povede kanalizační přípojka je sepsána smlouva o 

souhlasu s provedením výkopových prací. 

Majitelé pozemků, na něţ zasahuje poţárně nebezpečný prostor, byli osloveni a 

před zahájením stavebního řízení s nimi byla sepsána smlouva o souhlasu s tímto 

rizikem. 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba není přizpůsobena bezbariérovému uţívání. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Veškeré poţadavky dotčených orgánů byly splněny a zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyla udělena ţádná výjimka ani úlevové řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

zastavěna plocha rodinného domu:     96,0 m
2
 

obestavěný prostor:     511,0 m
3
 

uţitná plocha:      141,8 m
2
 

počet funkčních jednotek:    1 

počet uţivatelů:     4 

počet podlaţí:      2 

 

i) Základní bilance stavby 

viz. projektová dokumentace 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude provedena do 2 let od jejího povolení. 
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k) orientační náklady stavby 

2 950 000,- Kč bez DPH 

Orientační cena 20 tis. /m
2
 podlahové plochy dle referenčních příkladů hotových 

obdobných staveb.  
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 

Mírně svaţitá, zatravněná parcela lichoběţníkového tvaru. Pozemek je nyní 

vyuţíván jako zahrada s ovocnými stromy. Příjezdová komunikace je řešena pomocí 

dláţděné cesty na soukromém pozemku. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Geologické poměry základové půdy jsou jednoduché. Hodnocená parcela se 

nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, stavba nebude izolována 

protiradonovou izolací. Hydrologickým průzkumem byla zjištěna hladina podzemní 

vody v hloubce 3 m pod terénem, nevyskytuje se zde tlaková ani agresivní voda.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Novostavba se nenachází v ţádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

 

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

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území: 

Stavba nemá vliv na okolní stavby, pozemky ani odtokové poměry. Svým 

charakterem bude odpovídat okolní zástavbě.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při výstavbě nedojde k ţádné demolici. Budou vykáceny keře na severní straně 

pozemku. Ostatní dřeviny nebrání výstavbě a budou zachovány. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé), 

Nedojde k zásahu do zemědělského půdního fondu ani do pozemků plnicích 

funkci lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Příjezdová komunikace k parcele je řešena pomocí dláţděné cesty na 

soukromém pozemku, který je ve společném vlastnictví stavebníka a majitelů 

sousedních parcel. Tato přímo navazuje na místní komunikaci III. třídy. 

Novostavba bude napojena na veřejnou elektrickou síť venkovní přípojkou. 

Kanalizace není v místě zavedena. Odpadní voda bude svedena přes septik 
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s biologickým čištěním do vodoteče. Dešťová bude napojena na toto odpadní potrubí za 

retenční nádrţí. Pro odběr pitné vody bude zřízena studna. 

 

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

Výstavba proběhne dle časového harmonogramu. V návaznosti jednotlivých 

prací na stavbě, budou dodrţovány technologické přestávky. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel uţívaní stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 
a)účel užívání stavby, 

Jedná se o novostavbu rodinného domu pro bydlení jedné rodiny. 

 

b) základní kapacity funkčních jednotek, 

Rodinný dům má jednu funkční jednotku.  

V 1.NP je hned za zádveřím umístěna chodba s jednoramenným schodištěm, ze 

které jsou dále přístupné ostatní místnosti. Z technické místnosti vede boční vstup na 

zahradu. 

Tab. 1 Výpis místností 1NP 
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2NP je řešeno jako obytné podkroví. Ze schodiště z přízemí je přímo dostupná 

chodba, ze které lze pokračovat do ostatních místností.  

Tab. 2 Výpis místností 2NP 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešeni 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba se nachází v zástavbě rodinných domů v okrajové části města. Štít 

orientovaný k veřejné komunikaci na severovýchodě je částečně zakryt vegetací 

přilehlého pozemku. Okna obytných místností jsou orientovány především na 

jihovýchod a jihozápad. Vchod do domu je na jihovýchodní straně, otočen k příjezdové 

komunikaci. Stání pro auto bude na pozemku v návaznosti na příjezdovou komunikaci. 

Tato plocha a přiléhající chodník vedoucí k domu budou vydláţděny z neopracovaných 

kamenů. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení, 

Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu. 

Zastřešení je řešeno sedlovou střechou s vikýřem. Krytina z dřevěného modřínového 

šindele, fasáda bílá natřená vápenným mlékem, světle okrový betonový obklad soklu. 

Oba vstupy jsou řešeny pomocí dřevěného schodiště. Hlavní vstup je opatřen 

přístřeškem kopírujícím tvar vikýře nad ním.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešeni, technologie výroby: 
Vstup do rodinného domu je do zádveří, ze kterého se dostaneme na chodbu. Z 

chodby se schodišťovým prostorem vedou dveře do ostatních místností. V 1NP zprava: 

pracovna, koupelna (sprcha, umyvadlo, pračka), technická místnost s dveřmi na 

zahradu, toaleta a obytná kuchyň. V 2NP zprava: loţnice, dva dětské pokoje, šatna, 

koupelna (umyvadlo, vana), toaleta. 

Základy domu jsou vyzděny ztraceným bedněním. Nosné konstrukce domu jsou 

zhotoveny jako těţký dřevěný skelet, strop dřevěný, střecha sedlová. Bude pouţito 

smrkové dřevo C24. Veškeré konstrukční dřevo bude napuštěno bezbarvou fugicidní a 
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instekticidní impregnací (např. Balakryl napouštědlo). Nosná konstrukce se nechá po 

zhotovení a před započetím výstavby zdí promrznout. Obvodové stěny domu budou 

zhotoveny ze slámových balíků. Balíky se upravují dodatečným stlačením, nebo 

řezáním např. motorovou pilou. Do balíků budou zatlučeny dřevěné latě pod úhlem 45°. 

Ty musí proniknout vţdy nejméně přes 2,5 vrstvy.  

 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby: 
Poţadavkem investora nebylo navrţení stavby pro bezbariérové uţívání.  

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívaní stavby: 
Budova je navrţena a bude provedena tak, aby splňovala veškeré bezpečnostní 

předpisy a neohroţovala uţivatele v běţném provozu. Dodavatel je povinen dodrţovat 

ustanovení vyhlášky 324/90Sb. v platném znění a všechny předpisy a technologické 

postupy dané výrobci pouţitých materiálů.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů: 
a) stavební řešení, 

Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepenou budovu, zastřešenou sedlovou 

střechou. Nosné konstrukce domu jsou zhotoveny jako těţký dřevěný skelet.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Dům bude zaloţen na základových pasech ze ztraceného bednění, patky sloupů 

budou zhotoveny monoliticky na stavbě. Hydroizolace ze sklobitu ve dvou vrstvách.  

Nosná skeletová konstrukce bude ze smrkového dřeva C24 spojeného za pomocí 

tesařských kování viz výpis spojovacích prvků pro hlavní nosnou konstrukci. Strop nad 

1NP dřevěný trámový. Nosná konstrukce se nechá po zhotovení a před započetím 

výstavby zdí promrznout. 

Obvodové stěny budou vyskládány ze slámových balíků pokládaných na vazbu. 

Stabilita balíků bude zajištěna diagonálním propícháním dřevěnými latěmi vţdy 

minimálně přes tři vrstvy. Provázanost balíků se spodní stavbou bude zajištěna pomocí 

ocelových trnů viz výpis zámečnických konstrukcí. 

Část vnitřních příček bude vyzděna z nepálených cihel, část bude zhotovena 

pomocí ekopanelů. (viz projektová dokumentace) 

Vnitřní omítky budou třívrstvé hliněné, vnější vápenotrasové s první vrstvou 

z vápenné omítky s vyztuţením pletivem.  

Zastřešeni objektu je navrţeno jednoplášťovou sedlovou střechou. Krov domu je 

dřevěný, opatřený podbitím z palubek. Izolace nad krokvemi a mezi krokvemi bude 

provedena z ovčí vlny. Krytina z modřínového štípaného šindele. 
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Schodiště budou zhotovena jako dřevěná schodnicová jednoramenná. Vzhled 

bude běhěm výstavby upraven dle přání investora.  

Vnitřní dveře dýhované budou osazeny do dřevěných obloţkových zárubní. 

Okna s izolačním trojsklem a vstupní dveře dřevěné, osazená do kastlů z OSB desek.  

Podlahy budou provedeny dle typu místnosti jako dýhovaná dřevěná podlaha, 

nebo keramická dlaţba. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita, 

Stavba je navrţena tak aby byla stabilní. Mechanická odolnost navrţených prvků 

je úměrná míře předpokládaného namáhání.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízeni 
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Zásobení vodou 

Na pozemku bude zřízena studna s pitnou vodou a připojena na vnitřní vodovod. 

Čerpadlo bude umístěno v technické místnosti. Ohřev vody bude zajištěn elektrickým 

stacionárním ohřívačem. 

Kanalizace 

Odpadní voda bude svedena přes septik s biologickým čištěním do vodoteče.  

Svod dešťové vody bude k tomuto potrubí připojen za retenční nádrţí. 

Elektroinstalace 

Objekt bude napojen na elektrické vedení jdoucí přes pozemek venkovní 

přípojkou. Za tímto účelem bude zřízen nový stoţár elektrického vedení s přípojkovou 

skříní na pozemku v blízkosti domu.  

Vytápění 

Bude zajištěno kotlem na tuhá paliva umístěným v technické místnosti. V celém 

domě bude zavedeno teplovodní podlahové vytápění. 

 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 
Je uvedeno v samostatné zprávě poţárně bezpečnostního řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodařeni s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba je navrţena v souladu s normou a předpisy pro úsporu energie a tepla. 

Skladby obvodových konstrukci splňují poţadavky dané normou ČSN 73 0540-2:2011. 

 

b) energetická náročnost stavby 

Viz příloha F.1.01 – Tepelně technické posouzení stavby. 
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c) posouzení použití alternativních zdrojů energií 

Pouţití alternativních zdrojů energií projekt neřeší. 

 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na 

pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.), 

Všechny obytné místnosti budou vytápěny podlahovým vytápěním, přirozeně 

větrány okny a bude v nich zajištěno dostatečné denní i umělé osvětlení. Popelnice bude 

umístěna vedle parkovacího stání na zpevněné ploše na okraji pozemku.  Stavba nebude 

mít vliv na okolí stavby. 

 

B.2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) ochrana před pronikání radonu z podloží, 

Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 

nejsou stanoveny zvýšené poţadavky na protiradonovou izolaci. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Objekt se nenachází na území s bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Budova se nenachází v prostředí se zvýšenou technickou seizmicitou. 

 

d) ochrana před hlukem 

Budova nebude ohroţena hlučným prostředím. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Budova se nenachází v záplavovém území, opatřeni nejsou nutná. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Přípojka elektrické energie je přivedena na pozemek majitele. Bude nutné zřídit 

nový stoţár elektrického vedení. Elektroměrná skříň bude umístěna v technické 

místnosti. Kanalizace bude svedena do vodoteče. Pitná voda bude přiváděna ze studny 

do technické místnosti kde bude i ohřívána. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Uvedeno ve výkresu situace. 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 

Místní komunikace III. třídy je od pozemku vzdálena 30m. Připojení je řešeno 

stávající dláţděnou cestou, která jiţ slouţí jako příjezdová cesta k sousednímu domu.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Příjezdová komunikace je řešena pomocí dláţděné cesty na soukromém 

pozemku p. č. 2313/4, který je ve společném vlastnictví stavebníka a majitelů 

sousedních parcel. (Bortel František a Bortlová Marie, Bezručova 1155, 74401 Frenštát 

pod Radhoštěm; Stehlík Marek a Stehlíková Jitka, Bezručova 1405, 74401 Frenštát pod 

Radhoštěm) 

 

c) doprava v klidu, 

Parkovací stání je navrţeno na okraji pozemku investora. Plocha bude 

vydláţděna z neopracovaných kamenů. Stání nebude zastřešeno. 

 

d) pěší a cyklistické stezky, 

Pozemek je napojen na stávající komunikaci III. třídy. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Bude upraven svah v návaznosti na stavbu. Vykopaná zemina bude dočasně 

uloţena na pozemku a pouţita při výstavbě. Částečně pod základovou desku a částečně 

k úpravě terénu po dokončení základové desky. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Stávající stromy budou zachovány. Po dokončení stavby bude zatravněna 

narušená plocha pozemku. 

 

c) biotechnická opatření, 

Nejsou potřeba ţádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho 

ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít vliv na hluk a ovzduší v okolí. 

Studna zřízená v blízkosti domu bude v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vody 

sousedních domů. 

Vznik odpadů na stavbě bude sníţen na minimum, a pokud to bude moţné, 

recyklují se. Ostatní odpady budou odvezeny na příslušné skládky odpadu dle zákona o 

odpadech 185/2001Sb. 

Vykopaná půda bude vyuţita ve spodní stavbě a při konečné úpravě terénu. 

Poškozené plochy budou po výstavbě opět zatravněny. 

 

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

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

Stavba nebude mít vliv na okolní přírodu.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Pozemek se nenachází v chráněném území. 

 

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

Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 

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

podle jiných právních předpisů, 

Stavba nezasahuje do ţádných ochranných nebo bezpečnostních pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude nijak ohroţovat obyvatelstvo. Veškeré výkopové práce zasahují 

jen na soukromý pozemek.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zásobování vodou bude zajištěno ze studny vedlejšího pozemku Marka a Jitky 

Stehlíkových aţ do zřízení vlastní studny objektu. O pouţití byla sepsána smlouva. Na 

staveništi bude slouţit dočasné připojovací místo elektrické energie.  
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b) odvodnění staveniště, 

Zhotovitel při výstavbě zajistí vhodné odvádění dešťové vody ze staveniště tak, 

aby nedošlo ke znehodnocení půdy a podmáčení stavby.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pozemek je přístupný ze stávající soukromé komunikace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

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

dřevin, 

Před zahájením výstavby budou pokáceny keře na severní straně pozemku. 

Stávající stromy budou ponechány. Není nutné zřizovat ţádná ochranná opatření.  

 

f) maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé), 

Veškerá zařízení staveniště budou na pozemku stavebníka. Zřízení kanalizační 

přípojky je smluvně dojednáno s majiteli sousední parcely. 

  

g) maximální produkované množství a druh odpadů a emisaři výstavbě, jejich 

likvidace 

Vznik odpadů na stavbě bude sníţen na minimum, a pokud to bude moţné, 

recyklují se. Ostatní odpady budou odvezeny na příslušné skládky odpadu dle. zákona o 

odpadech 185/2001Sb. 

 

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

Svrchní půda bude před zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 200 mm.  

Vytěţená zemina i ornice budou uloţeny v jihozápadní části parcely, na pozemku 

investora. Půda bude vyuţita ve spodní stavbě domu a po ukončení stavebních prací 

vyuţita na terénní úpravy kolem objektu. Terén bude vyspádován směrem od budovy.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě bude zajištěna minimální prašnost a minimální hlučnost. Ţivotní 

prostředí nebude ohroţeno. Bude zajištěno, aby se neznečišťovala příjezdová 

komunikace. Staveniště bude udrţováno v čistotě a jeho vegetace nebude narušena. 

Práce nebudou narušovat noční klid od 22,00 do 6,00 hodin. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů), 

V průběhu realizace stavby budou dodrţeny veškeré technologické postupy a 

bezpečnostní opatření. Budou dodrţovány všechny bezpečnostní předpisy a zákony o 

bezpečnosti na pracovištích. Zejména: 
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 Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Stavba není určena pro bezbariérové uţívání. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Příjezdové komunikace, které slouţí pro dopravu na staveniště, se musí udrţovat 

v čistotě, případné znečištění bude okamţitě odstraněno. 

 

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

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

Nejsou nutná ţádná speciální opatření při výstavbě. Pro uloţení sypkých 

materiálů a materiálů náchylných na vlhkost bude na staveništi dočasně třízen krytý 

sklad. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Předpokládané zahájeni výstavby:    09/2016 

Nejzazší termín dokončeni stavby:    08/2018 
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D.1 ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

D.1.1 Účel objektu, identifikační údaje  

D.1.1.1 Účel objektu  
Objekt rodinného domu s jednou bytovou jednotkou navrţený pro bydlení 4 osob. 

 

D.1.1.2 Identifikační údaje  
Název stavby:   Rodinný dům  

Místo stavby:    Frenštát pod Radhoštěm  

Okres:     Nový Jičín 

Katastrální území:   Frenštát pod Radhoštěm [634719] 

Parcelní číslo:   2313/5  

Charakter stavby:   novostavba rodinného domu  

Účel stavby:    dům s jednou bytovou jednotkou 

Stavební úřad:   Frenštát pod Radhoštěm  

Projektant:    Barbora Stehlíková 

 

D.1.1.3 Kapacitní údaje stavby  
Zastavěná plocha:   96 m

2
  

Obestavěný prostor:   511 m
3
  

Uţitná plocha:   141,8 m
2
 

Obytná plocha:  77,2 m2    

Zpevněné plochy:   76 m2  

Procento zastavění:   10%  

Počet funkčních jednotek:  1 bytová jednotka 

Počet uţivatelů:  4 osoby 

 

D.1.2 Architektonické, dispoziční a prozní řešení  

D.1.2.1 Architektonické řešení  
Objekt je samostatně stojící, dvoupodlaţní, nepodsklepený, obdélníkového 

půdorysu o rozměrech 8×12 m. Střecha objektu je sedlová s vikýřem o sklonu 45°. 

Výška hřebene střechy je 9,45 m. Tvar objektu a jeho proporce respektují místní 

typickou zástavbu. 
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Vchod je orientovaný na jihovýchodní stranu je zajištěn pomocí dřevěného 

schodiště a zastřešen stříškou kopírující tvar vikýře. Vedlejší vchod na severovýchodní 

straně taktéţ zajišťuje dřevěný schodiště.  

Stěny objektu jsou omítnuty vápenotrasovou omítkou a natřeny vápenným 

mlékem. Okna i dveře jsou dřevěná. Střecha je pokryta štípaným modřínovým 

šindelem. Komín systému Shiedel je opatřen systémovým pláštěm s cihlově hnědou 

strukturou. Klempířské prvky jsou zhotoveny z mědi. 

 

D.1.2.2 Dispoziční a provozní řešení   
Přístup do objektu je řešen pomocí chodníku dláţděného z neopracovaného 

kamene. Parkovací stání je umístěno na okraji pozemku. Přístup je zajištěn pomocí 

stávající dláţděné příjezdové cesty na pozemku ve společném vlastnictví stavebníka 

s majiteli okolních pozemků. 

Objekt je funkčně členěn dle pater na společenskou zónu a technické zázemí v 

přízemí a klidovou část v patře. Hlavní vstup do objektu z jihovýchodní strany vede 

přes zádveří do chodby s jednoramenným schodištěm tvaru „U“. Z té je pak přístup do 

všech ostatních místností. Technická místnost je průchozí na zahradu.  

V přízemí se na jihozápadní straně domu nachází obývací místnost 

s kuchyňským koutem, který je od zbytku místnosti opticky oddělen zástěnou 

s úloţným prostorem. Vedle schodiště je samostatná toaleta s umývátkem, dále napravo 

technická místnost, koupelna se sprchovým koutem a pračkou a pracovna. 

Ve druhém nadzemním podlaţí jsou umístěny loţnice všech rodinných 

příslušníků na jihovýchodní aţ jihozápadní straně, šatna severovýchodně, samostatná 

toaleta a koupelna s vanou se střešním oknem na severozápad. Chodba v místě vikýře 

poskytuje prostor pro posezení s výhledem na scenérii Beskyd.  

 

D.1.2.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu.  
 Na pozemku je nyní zahrada s ovocnými stromy. Před započetím výstavby 

budou pokáceny lískové keře v severní části pozemku. Všechny ostatní dřeviny budou 

ponechány.  Po dokončení výstavby bude nově vyset trávník. 

 

D.1.2.4 Řešení přístupu a uţívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace.  
V objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 
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D.1.3 Stevební fyzika  

D.1.3.1 Tepelná technika 
 Bylo provedeno tepelně-technické posouzení stavby viz samostatná příloha 

F.1.01 – Tepelně technické posouzení. Stavba splňuje poţadavky normy ČSN 73 0540 a 

je zatříděna do klasifikační třídy B – úsporná. Celkové tepelné ztráty budovy v zimním 

období byly stanoveny na 6 541,9 W. 

 

D.1.3.2 Osvětlení a oslunění  
 Všechny místnosti budou opatřeny umělým osvětlením. Do všech místností 

vedou okna přivádějící přirozené denní světlo. Jsou splněny poţadavky na oslunění 

obytných místností. 

 

D.1.2.3 Akustika, vibrace 
 Obvodové konstrukce splňují poţadavky normy ČSN 73 0532 na zvukovou 

neprůzvučnost viz samostatná příloha. Pozemek se nachází v klidné lokalitě. Nehrozí 

zde zvýšená hlučnost a otřesy. 

 

D.1.4 Bezpečnost a pracovní prostředí 

D.1.4.1 Bezpečnost při uţívání stavby 
 Stavba je navrţena tak aby nikoho neohroţovala na ţivotě nebo na zdraví. 

Zábradlí budou zhotoveny v minimální výšce 900 mm nad podlahou a budou pevně 

kotvena do konstrukce domu. Veškeré konstrukce budou stabilní. 

 

D.1.4.2 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 Vliv činnosti na ţivotní prostředí bude minimalizován. Jedná se především o 

prašnost, hlučnost a znečištění komunikací. Pouţívaná mechanizace, bude v dobrém 

technickém stavu, aby neobtěţovala okolí nadměrným hlukem. Budou respektovány 

hodiny nočního klidu. Znečištěné automobily a ostatní mechanizace budou před 

odjezdem ze stavby očištěny. V případě znečištění komunikace bude co nejdříve 

sjednána náprava.  

Veškerý odpad na stavbě bude vytříděn a ekologicky zlikvidován v souladu se 

zákonem 185/2001Sb. o odpadech.  
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Pracovníci vyuţijí dostupné předepsané ochrané pomůcky. Při práci bude 

respektován zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vztahující se k prováděným pracem. 

 

D.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 Veškeré rozměry, skladby a materiálová řešení jsou vypsány ve výkresové 

dokumentaci. 

D.2.1 Práce hlavní stavební výroby 

D.2.1.1 Zemní práce  
Před zahájením zemních bude proveden hydrogeologický průzkum staveniště. 

Objekt se vytyčí lavičkami a zřetelně se označí výškový bod, od kterého se budou 

určovat příslušné výšky. Úroveň 0,000 (výška podlahy 1.NP rodinného domu) byla 

zvolena v úrovni 441,000 m n. m. B. p. v. 

Z plochy staveniště bude sejmuta ornice tloušťky 15-30 cm. Sejmutá ornice bude 

po dobu realizace výstavby uloţena na jihozápadní straně pozemku.  Deponie bude 

uloţena do výšky maximálně 2 m se sklonem zamezujícím její shrnutí. Po dokončení 

výstavby bude ornice pouţita na terénní úpravy.  

Následně bude proveden výkop hlavní stavební jámy, základových pasů a rýh 

pro rozvody inţenýrských sítí. Zároveň bude proveden výkop studny za pouţití 

betonových skruţí. Výkopy budou prováděny strojně, dočištění před samotnou betonáţí 

ručně. 

 

D.2.1.2 Základy  
Zaloţení je navrţeno na základových pasech a patkách. Základová spára objektu 

bude v nezámrzné hloubce 1000 mm viz D.1.03 Výkres základů.  

Nejdříve bude zhotoven podkladní betonový sokl, po jeho zatvrdnutí můţou být 

vyzděny základové pasy ze ztraceného bednění v šířkách 500 a 300 mm a zality 

betonem C16/20. Patky sloupů, schodiště a komínu budou betonovány do dřevěného 

bednění. Následně budou zhotoveny a zhutněny podkladní vrstvy dle výkresové 

dokumentace a provedena betonáţ betonové desky (beton třídy C20/25).  

Zatvrdlá pokladní deska bude opatřena penetračním nátěrem a pokryta 

hydroizolačními pásy ze dvou vrstev natavených pásů sklobit 40 mineral. Tloušťka 

jednoho pásu je 4 mm. Hydroizolace je v úrovni 500mm nad upravený terén.  
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D.2.1.3 Dřevěná nosná konstrukce 
 Nejprve budou na základovou desku připevněny podkladní hranoly.  Rozmístění 

podkladových hranolů je předmětem výkresu  D.1.05 – Výkres podkladové konstrukce. 

Do betonu i hranolů budou předvrtány otvory pro umístění chemických kotev viz detail 

D.2.01. Bude provedena kontrola rovnosti a celistvosti a následně budou připevněny ke 

konstrukci sloupy. Sloupy budou zasazeny do podkladních hranolů na čep oboustranně 

odsazený a zajištěny tesařským kováním. Bude následovat montáţ stropní nosníků. 

Přesné rozmístění stropních nosníků a průřezové charakteristiky jsou součástí výkresu 

D.1.06 – Výkres stropu. Budou osazeny hranoly překladů a prahů. Uloţení prahu je 

součástí detailu D.2.02 – Detail prahu vstupních dveří. Konstrukce bude z vnější strany 

zajištěna přibitím provizorního zavětrování prkny 30×150mm. 

 K sloupům bude přišroubován předem nachystaný, svařený profil U200 natřený 

základní antikorozní barvou. Schéma kotvení je znázorněno ve výpise zámečnických 

prvků. Do profilu bude vloţena a přišroubována pozednice. Bude provedeno kotvení 

pozednice ocelovými táhly. Následně bude zhotoven krov budovy a konstrukce 

přístřešku vstupního schodiště.  Přesné rozmístění prvků krovu a průřezové 

charakteristiky dřevěných prvků jsou součástí výkresu D.1.07 – Výkres krovu. Kotvení 

konstrukce přístřešku ke sloupům hlavní nosné konstrukce je součástí detailu  D.2.03 – 

Detail kotvení stříšky závětří. Ke krokvím bude přibit záklop z OSB desek tl. 15mm. 

Konstrukce krovu je navrţena vaznicová se středními vaznicemi a s odlehčenou stojatou 

stolicí. Stabilita je zde zajištěna ocelovými prvky kotevních táhel a U profilu. Vaznice 

jsou na všech vazbách.     

 Veškeré rozměry a nákresy konstrukcí jsou součástí projektové dokumentace. 

Průřezy a délky dřevěných prvků jsou rozepsány ve výpise dřevěných konstrukcí, 

kotevní prvky jsou rozepsány ve výpise spojovacích prvků pro hlavní nosnou 

konstrukci. Dřevo bude napuštěno bezbarvou fungicidní a instekticidní impregnací 

(např. Balakryl napouštědlo), a natřeno olejem na ochranu před vlivem počasí BIOFA. 

Konstrukce se nechá promrznout. 

 

D.2.1.4 Konstrukce komínu 
 Komín bude zhotoven systémem Shiedel Absolut ABS 16 dle postupů výrobce. 

Vybírací otvor a připojení kouřovodu bude umístěno v přízemí.  

 

D.2.1.5 Záklop stropní konstrukce 
 Záklop bude proveden přibitím hoblovaných smrkových palubek klasik, 

rýhováním vzhůru. Dřevo bude ošetřeno univerzálním tvrdým olejem BIOFA. 
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D.2.1.6 Schodiště  
Dřevěná schodiště budou zhotovena dle konkrétního přání investora. Další 

informace ve výpisu dřevěných prvků a ve výkresech. 

 

D.2.1.7 Svislé konstrukce  
 Obvodové stěny budou zhotoveny ze slaměných balíků. Před samotnou realizací 

stěn musí být provedena kontrola balíků a jejich případné dolisování na potřebnou 

velikost a objemovou hmotnost. Jsou poţadovány balíky 400×500×800 mm o objemové 

hmotnosti min. 90 kg/m
3
. 

 Nejdříve budou do podkladních hranolů přišroubovány kotvy slaměných balíků, 

viz výpis zámečnických prvků. Mezi podkladní hranoly bude vloţena izolace z pásů 

ovčí vlny o tl. 50 mm. Kolmo k hranolům budou nataţeny upínací pásy. Z konstrukce 

bude sundáno provizorní zavětrování. 

Balíky budou postupně napichovány na kotvy na vazbu. Upravují se řezáním 

motorovou pilou, tak aby zapadaly do dřevěné konstrukce. Je nutné dbát na dostatečné 

stlačení balíků. K tomu slouţí upínací pásy. V místě oken budou mezi balíky vloţeny 

kastly z OSB desek tl. 15 mm. Do balíků budou zatlučeny dřevěné latě pod úhlem 45° 

pro zajištění příčné stability. Ty musí proniknout vţdy nejméně přes 2,5 vrstvy. Před 

vsunutím poslední řady balíků pod stropní nosník / pozednici bude celá stěna na výšku 

upnuta a mírně stlačena upínacími pásy. Po zasunutí poslední vrstvy balíků budou tyto 

upínací pásy opět odebrány. Po dokončení konstrukce stěn budou upínací pásy 

odebrány úplně. Balíky by měly být v konstrukci tak aby bylo zajištěno určité pnutí. 

Případné mezery budou vyplněny upěchovanou slámovou řezankou. Nakonec budou 

pomocí křovinořezu odstraněny přečnívající stébla. 

 

D.2.1.8 Příčky 
V domě jsou z estetických a konstrukčních důvodů navrţeny dva druhy příček. 

D.2.1.8.1 Příčky z nepálených cihel 

 Tyto příčky by měly v domě podtrhnout rustikální vzhled interiéru, pomoci 

regulovat vlhkost i teplotu vzduchu a podporovat celkovou stabilitu nosné konstrukce. 

 Příčky budou zděny klasicky na vazbu s pouţitím hliněné omítky hrubé se 

slámovou řezankou. Překlady budou zhotoveny pomocí vloţení ocelových profilů L viz 

výpis zámečnických prvků. Tyto profily budou schovány obloţkovou zárubní. Spára 

1 cm bude po dokončení upravena hrubou hliněnou omítkou, aby byl zajištěn příjemný 

vzhled reţného zdiva. V případě příček, u kterých je navrţen obklad, bude provedena 

hrubá omítka do výšky tohoto obkladu, o tl. 10 mm. 
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D.2.1.8.2 Příčky z ekopanelů 

 Jedná se o montované příčky z panelů 3200×1200×58 mm. Příčky budou 

zhotoveny dle pokynů výrobce a omítnuty oboustranně dvěma vrstvami tenkovrstvé 

hliněné omítky s pigmentací. K připevnění příček do sloupů a stěn je uţito vrutů 

s podloţkami, případně stěnových spon. Není nutné pouţívat překladů. 

D.2.2 Práce pomocné stavební výroby 

D.2.2.1 Výplně otvorů 
 Okna a vstupní dveře byly navrţeny dle sortimentu společnosti WD okna. Jiná 

řešení jsou přípustná za podmínky, ţe budou odpovídat stanoveným poţadavkům, nebo 

budou vykazovat lepší vlastnosti. Obdobně to platí pro střešní okna, které budou taktéţ 

vyrobeny na míru. Návrh počítá se zhotovením dřevěných oken a dveří, podrobný výpis 

poţadavků viz výpis oken a výpis dveří. Firma provádějící okna a dveře si sama zaměří 

skutečný rozměr otvorů na stavbě.  

 Počet, velikost, barva a typ dveří jsou vypsány ve výpise dveří. Dveře jsou 

navrţeny dýhované s obloţkovou zárubní. U dveří v cihlových příčkách musí být při 

výběru zárubně dbáno na to, aby zakrývala v horní části ocelový profil překladu. 

 

D.2.2.2 Povrchové úpravy 

D.2.2.2.1 Exteriér 

Jako první vrstva se na balíky pod silným tlakem nastříká řídká vápenná omítka 

tak, aby se stébla slámy slepily a vytvořil se vhodný savý povrch pro aplikaci dalších 

vrstev omítky. Počítá se s průnikem omítky do slámy v tl. asi 20 mm. Povrch se zarovná 

pomocí dřevěné desky.  

V druhé a třetí vrstvě se nanese hrubá vápenotrasová omítka v tloušťce 20 mm 

na navlhčený povrch předchozí vrstvy. Pouţije se vyztuţení, předem připevněným 

pletivem. Konečný povrch bude uhlazen kovovým hladítkem. Finální vrstva omítky 

bude po zaschnutí natřena bílým vápenným nátěrem.  

 Sokl budovy bude obloţen betonovým obkladem Incana – Vermont beige 

pomocí flexibilního lepidla. 

 

D.2.2.2.2 Omítky v interiéru 

 V první vrstvě se bude řídká hrubá hliněná omítka pod tlakem stříkat na 

navlhčený povrch slámy pomocí čerpadla. Počítá se s průnikem omítky do slámy v tl. 

asi 30 mm. Přečnívající stébla slámy se poté zatlačí deskou. 
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Druhá vrstva omítky se bude nanášet na navlhčený povrch předchozí vrstvy v tl. 

20 mm. Pokud bude třeba vyrovnat nerovnosti větší neţ 2cm, vyplní se předem směsí 

řezanky a hlíny. 

Třetí a čtvrtá vrstva se nanese v tl. 2 mm a finální vrstva se zahladí hladítkem. 

Do této jemné omítky jiţ bude přimíchán přírodní pigment. 

Přesná skladba omítkových vrstev je uvedena ve výkresu řezu. 

 

D.2.2.2.3 Keramické obklady 

 Rozměry a barva obkladů budou upřesněny stavebníkem během výstavby. 

Obklady budou lepeny disperzním lepidlem na předem očištěný povrch hrubé omítky a 

vyspárovány cementovou spárovací hmotou. Poţadovaná výška obkladu je uvedena ve 

výkresech jednotlivých pater.  

 

D.2.2.3 Podlaha  

D.2.2.3.1 Podlaha 1NP 

Izolace podlahy 1NP bude provedena prostým poloţením slaměných balíků na 

očištěnou hydroizolaci. Rozměry budou upraveny motorovou pilou, křovinořezem se 

odstraní přečnívající stébla. Na povrch bude nataţena separační papírová folie 

s překrytím v šířce 150 mm a pojistným přelepením papírovou páskou. Po obvodě stěn 

bude přilepena izolace z korkové aglomerované desky 100×10 mm disperzním 

lepidlem. 

 Na podlahu bude vylit betonový potěr v tl. 40 mm. Na něj se poloţí kari síť 

s překrytím na dvě oka a zajištěním drátky. Ke kari síti bude nainstalováno podlahové 

vytápění a bude zalito další vrstvou betonového potěru v tl. 45 mm. Po vytvrdnutí 

roznášecí vrstvy bude povrch betonu zarovnán samonivelační stěrkou Cemix 20 v tl. 4,5 

mm.  

 

D.2.2.3.2 Podlaha 2NP 

Izolace podlahy 2NP bude provedena aglomerovanými korkovými deskami v tl. 

6 mm. Na povrch bude nataţena separační papírová folie s překrytím v šířce 150mm a 

pojistným přelepením papírovou páskou. Po obvodě stěn bude přilepena izolace 

z korkové aglomerované desky 50×10 mm disperzním lepidlem.   

 Na takto připravený povrch bude poloţena kari síť do distančníků s překrytím na 

dvě oka a zajištěním drátky. Ke kari síti bude nainstalováno podlahové vytápění a bude 

zalito vrstvou betonového potěru v tl. 46 mm. Po vytvrdnutí roznášecí vrstvy bude 

povrch betonu zarovnán samonivelační stěrkou Cemix 20 v tl. 4,5 mm. 
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D.2.2.3.3 Nášlapné vrstvy 

Nášlapné vrstvy budou dále provedeny dle výkresů podlaţí aţ po vystavění 

příček domu. Přesný odstín a rozměry dílců nášlapných vrstev upřesní stavebník 

v průběhu výstavby.  

V místnostech s dýhovanou podlahou bude jako podkladní kročejová izolace 

pouţita korková deska aglomerovaná tl. 3 mm. Podlaha bude skládána na čistý povrch 

dle návodu výrobce. Jednotlivé desky jsou opatřeny perem a dráţkou pro snadnější 

montáţ. Budou k sobě na pevno stloukány paličkou. Po obvodě místnosti bude 

disperzním lepidlem přilepen sokl – dřevěná lišta hoblovaná 45×20 mm ošetřená 

univerzálním tvrdým olejem BIOFA. 

V místnostech s keramickou dlaţbou bude dlaţba pokládána do flexibilní lepící 

stěrky. Sokl bude z této nařezané dlaţby do výšky 100 mm přilepen disperzním 

lepidlem. Keramické sokly i dlaţby budou vyspárovány cementovou spárovací hmotou. 

V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude betonový podklad předem opatřen penetrací a 

hydroizolačním nátěrem. 

 

D.2.2.4 Střecha 
Nad krokvemi je přibito celoplošné bednění z OSB desek tl 15 mm. V částech 

střechy, kde bude podbití viditelné i po dokončení stavby, budou pouţity palubky 

profilované tatran. Toto dřevo bude ošetřeno jako hlavní konstrukce domu. Zateplení 

krovu z ovčí vlny je navrţeno mezi a nad krokve. 

 Z vnitřní strany bude přes krokve nataţen drát jako nosič zateplení a za něj bude 

vloţena a urovnána izolace z ovčí vlny o tl. 130 mm. Krokve budou opatřeny záklopem 

z palubek tatran ošetřených univerzálním tvrdým olejem BIOFA. 

 Z vnější strany bude na bednění v místě krokví přišroubován rošt z latí. Mezi ně 

bude vloţena další izolace. Na krov bude ze spodu přichycena parozábrana sponkami. 

Spoje se budou překrývat vţdy pod krokví min na 100 mm a spoj bude zajištěn 

papírovou lepící páskou. A celá tato konstrukce bude opatřena záklopem z OSB desek 

tl. 22 mm. Na ně bude roztaţena difúzní fólie Solitex mento 1000. Fólie má zabudované 

krajní lepící pruhy. Je předepsáno překrytí okrajů min. 150mm. 

 Na tuto vrstvu jiţ bude přibito dvojité husté laťování a poloţen štípaný šindel 

z modřínu. Takzvané dvojité krytí pro zajištění dokonalejšího utěsnění proti průniku 

vody. Úţlabí bude vyskládáno z trojúhelníkových šindelů. V hřebeni bude řada šindelů 

na severozápadní straně přesahovat o 80 – 100 mm. 

 Všechny nad krokevní dřevěné prvky budou impregnovány napuštěním 

bezbarvou fungicidní a instekticidní impregnací (např. Balakryl napouštědlo). 

Modřínový šindel se neimpregnuje. To platí i pro prvky kryjící okraje střešní roviny. 

Viditelné prvky a prvky vystavené povětrnostním vlivům, např. desky ve štítu střechy, 

budou navíc opatřeny nátěrem olejem na ochranu před vlivem počasí BIOFA.  

 Pro přesné zhotovení kostrukce střechy bylo zhotoveno několik detailů, které 

jsou součástí projektové dokumentace. 
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D.2.2.5 Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky střechy i parapety budou zhotoveny z mědi. Na 

oplechování bude pouţit plech tl. 0,55 mm. Podokapní ţlab je navrţen půlkruhový 

r. š. 330 mm. Svod ϕ 80 mm. 

 

D.3 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

D.3.1 Vytápění  
Objekt je vytápěn kotlem na dřevo z technické místnosti. Spaliny budou 

odvedeny komínem Shiedel z této místnosti. Byl navrţen kotel o minimálním 

jmenovitém výkonu 7kW. Například kotel na uhlí a dřevo Galmet GT-KW 7kW. 

Z technické místnosti povedou veškeré rozvody topení podlahou. 

V celém domě bude zřízeno podlahové vytápění, v koupelně bude doplněno o 

topné ţebříky. 

D.3.2 Přívod vody 
 Pitná voda bude do objektu přiváděna ze studny zřízené na pozemku stavebníka. 

Bude vykopána v první etapě výstavby a poté budé zásobovat vodou samotnou stavbu. 

 Voda bude odváděna čerpadlem do technické místnosti. Zde bude ohřívána 

elektrickým stacionárním ohřívačem vody a dále rozváděna po domě. Potrubí povede 

pod stropem, do kuchyně nad podlahou pod schodištěm. Viz situační výkres. 

 

D.3.3 Plyn 
 Objekt nebude připojen na plynovodní potrubí. 

 

D.3.4 Kotelny a předávací stanice  
V objektu se nenachází kotelna ani předávací stanice.  

 

D.3.5 Větrání 
 Objekt bude větrán přirozeně okny. V objektu není navrţeno vzduchotechnické 

zařízení.  
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D.3.6 Kanalizace  
Odpadní voda je odváděna od zařizovacích předmětů připojovacím potrubím, 

odpadním potrubím a dále svodným potrubím do septiku s biologickým čištěním a dále 

odvedeno přes sousední pozemek do vodoteče. Svodné splaškové potrubí je provedeno 

z PVC KG DN 150. Dešťová voda je nejprve odváděna do retenční nádrţe. Na odpadní 

potrubí se připojuje aţ za septikem. Viz situační výkres. 

 

D.3.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky  
Objekt bude napojen na elektrické vedení jdoucí přes pozemek venkovní 

přípojkou. Za tímto účelem bude zřízen nový stoţár elektrického vedení s přípojkovou 

skříní na pozemku v blízkosti domu viz situační výkres. 

Na střeše objektu bude zřízen hromosvod s jímací tyčí na hřebeni střechy. Z 

jímací tyče můţe vést napětí pomocí hromosvodného drátu napojeného přes podpěry 

vedení od jímací tyče aţ po zemní pásek.  

 

D.3.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky  
 Objekt není napojen na slaboproudou síť. 

 

D.4 Kontroly 
Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly pro kaţdou 

jednotlivou konstrukci stavby po jejím dokončení a před započetím dalšího procesu:  

- kontrola základové spáry  

- kontrola vstupních materiálů před jejich pouţitím 

- kontrola celistvosti hydroizolace  

- kontrola rovinnosti a svislosti konstrukcí  

- kontrola kvality provedených spojů 

- kontrola správných technologických postupů  

- kontrola kvality nátěrů, výsledných odstínů  

- kontrola odchylek  

- kontroly potrubí dle zákonných předpisů 
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D.5 ZPŮSOB NÁVRHU 

D.5.1 Zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu  
 Pozemek je svaţitý s nadmořskou výškou 440 m n. m., B. p. v. Půda je 

klasifikována jako písčitá hlína. Geologické poměry základové půdy jsou jednoduché.  

Podzemní voda by neměla narušit spodní stavbu domu. Hladina podzemní vody se 

nachází v hloubce 3 m pod terénem. Nevyskytuje se zde tlaková ani agresivní voda.  

Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, 

stavba nebude izolována protiradonovou izolací. 

S přihlédnutím na nadmořskou výšku, svaţitost terénu a fakt, ţe se jedná o 

poddolované území, byly zvoleny základové pasy na celou šířku stěn, to je 500 mm, 

do hloubky 1 000 mm pod upraveným terénem. Napětí v základové spáře bylo 

stanoveno na 0,15 MPa. Základové patky byly navrţeny do hloubky 600 mm pod 

upravený terén dle roznášecího úhlu v prostém betonu 60°. Vzhledem ke klimatickým 

podmínkám v zimním období a náchylnosti slaměných balíků na vlhkost, byla 

podkladní deska zvednuta aţ na 500 mm nad upravený terén. 

D.5.2 Vliv polohy objektu na zatíţení stavby 

D.5.2.1 Zatíţení sněhem 

- sněhová oblast IV 

sk = 2,0 kPa 

ψ0s = 0,5  

ψ1s = 0,2 

ψ2s = 0,0 

Ce = 1,0 

Ct = 1,0 

α = 45°

 

    
   (    )

  
 
   (     )

  
                                                                         ( ) 

 

                          kN/m
2  

    (2) 

 

kde: sk charakteristická hodnota zatíţení sněhem [kPa] 

 ψ0s  kombinační hodnota [-] 

ψ1s  častá hodnota [-] 

ψ2s  kvazistálá hodnota [-] 
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μi  tvarový součinitel zatíţení sněhem [-] 

Ce  součinitel expozice [-] 

Ct   tepelný součinitel [-] 

α sklon střešní roviny [°] 

s zatíţení sněhem [kN/m
2
]  

 

D.5.2.2 Zatíţení působením větru 

- větrná oblast II, kategorie terénu III 

vb,0 = 25 m/s = vb 

c0(z) = 1 

z = 7,15 m 

z0 = 0,3 m 

z0,II = 0,05 m 

ρw = 1,25 kg/m
3

  ( )    ( )    ( )                       m/s       (3) 

  ( )       (
 

  
)          (

    

   
)                                                                 ( ) 

       (
 

     
)

    

     (
    

    
)
    

                                                                 ( ) 

         ( )                            kN/m
2
     (6) 

 

kde: vb,0 rychlost větru [m/s] 

 vb základní rychlost větru [m/s] 

 cr(z) součinitel drsnosti terénu [-] 

c0(z)  součinitel ortografie [-] 

vm(z) charakteristická střední rychlost větru [m/s] 

z  výška působiště tlaku větru [m] 

z0 parametr drsnosti terénu [m] 

ρw hustota vzduchu [kg/m
3
] 

Pw tlak větru [kN/m
2
] 
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D.5. 3 Uţitné zatíţení 
 Bylo uvaţováno uţitné zatíţení qk = 1,5 kN/m

2
. 

D.5. 4 Stálé zatíţení 
 Stálá zatíţení dle pouţitých konstrukcí.  

 

D.5.5 Statické posouzení 
Byl proveden návrh minimálních rozměrů všech nosných konstrukčních prvků. 

Stavba je navrţena tak, aby zatíţení na ni působící v průběhu výstavby a uţívání nemělo 

za následek zřícení stavby nebo její části. Aby nedošlo k většímu stupni přetvoření, neţ 

je přípustné. Sloupy, stropní nosníky a střední vaznice byly z estetických důvodů 

záměrně navrhnuty větší, neţ je jejich výsledná hodnota.  

D.6 SEZNAM POUŢITÝCH PŘEDPISŮ, ČSN A 

SOWTWARU  

 

D.6.1 Pouţité právní předpisy  
- Zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu  

- Novela zákona o územním plánování a stavebním řádu č. 350/2012  

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby  

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

novelizována vyhláškou č. 268/2011 Sb. 

 

 

D.6.2 Pouţité ČSN  
- ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb  

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov  

- ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0833 – Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy  
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- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Poţadavky 

 

D.6.3 Seznam pouţitého softwaru 
- AutoCAD 2013 

- SketchUp 

- Microsoft Word 2010 

- Microsoft Excel 2010 
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Závěr 
 

 Cílem práce bylo navrţení novostavby rodinného domu, se zvolením vhodné 

konstrukce a dispozice, včetně vyhotovení dokumentace pro provedení stavby. Byl 

vypracován projekt objektu pro čtyřčlennou rodinu, dvoupatrový bez podsklepení na 

reálném pozemku ve Frenštátě pod Radhoštěm, který splňuje platné normy a předpisy 

pro návrh a výstavbu budov. Při návrhu bylo vyuţito převáţně ekologických materiálů 

z obnovitelných zdrojů. Práce respektuje zadání. 

 Oproti studii bylo provedeno několik drobných změn, které neměly vliv na 

dispozici nebo materiálové řešení objektu. Změny se projevily především ve výškovém 

uspořádání a spodní stavbě. To bylo dáno postupným bliţším prozkoumáním dané 

problematiky. 

 Při zpracovávání bakalářské práce jsem vyuţila vědomosti nabyté studiem a 

výrazně si rozšířila přehled o přírodních materiálech a dřevostavbách.  
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červen 2005  

- ČSN 73 4301 . Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, červen 2004  

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov. Praha: Český normalizační institut, 

červen 2007 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekt. Praha: Český 

normalizační institut, prosinec 2000 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Praha: Český normalizační institut, 

březen 2010 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 
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únor 2010 
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Seznam pouţitých zkratek 
RD rodinný dům 

NP  nadzemní podlaţí 

p. č. parcela číslo 

tis. tisíc 

tl.  tloušťka 

sk charakteristická hodnota zatíţení sněhem [kPa] 

ψ0s  kombinační hodnota [-] 

ψ1s  častá hodnota [-] 

ψ2s  kvazistálá hodnota [-] 

μi  tvarový součinitel zatíţení sněhem [-] 

Ce  součinitel expozice [-] 

Ct   tepelný součinitel [-] 

α sklon střešní roviny [°] 

s zatíţení sněhem [kN/m
2
]  

vb,0 rychlost větru [m/s] 

vb základní rychlost větru [m/s] 

cr(z) součinitel drsnosti terénu [-] 

c0(z)  součinitel ortografie [-] 

vm(z) charakteristická střední rychlost větru [m/s] 

z  výška působiště tlaku větru [m] 

z0 parametr drsnosti terénu [m] 

ρw hustota vzduchu [kg/m
3
] 

Pw tlak větru [kN/m
2
] 

qk uţitné zatíţení [kN/m
2
] 
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