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Abstrakt 

 V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace 

k samostatně stojícímu rodinnému domu, jejíž součástí je provozovna – kancelář. 

Provozovna je určena pro majitele domu – uživatele.  Rodinný dům je určen pro 

čtyřčlennou rodinu. Navrhovaná novostavba se nachází v obci Nedašov, nedaleko 

Valašských Klobouk. Zastavěná plocha je 197,10 m². Rodinný dům má dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 1.NP se nachází provozovna, která 

má vlastní hlavní vstup. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. 

Obvodové zdivo v 1. S je vyzděno ze ztraceného bednění a zmonolitněno betonem. 

Jinak je celý dům vyzděn ze stavebního systému Porotherm. Střecha nad 2. NP je 

řešena jako šikmá sedlová s obydleným podkrovím. Bakalářská práce obsahuje 

studijní a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, 

požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku. Součástí studijních a přípravných 

prací je seminární práce na téma světlovody.  

 

Klíčová slova 

 Bakalářská práce, novostavba, rodinný dům, provozovna, kancelář, šikmá 

sedlová střecha, obvodové zdivo. 

 

Abstract:  

 In this proposed technical documentation for a detached family house 

which includes an establishment – office. The establishment is meant for 

homeowners – regular users. The family house is designed for a four – member 

family. The proposed new building is located in the village Nedasov, near Valasske 

Klobouky. The bulit up area is 197,10 m². The family house has two above – grand 

floors and one underground floor. In the 1st floor is located an establishment with 

its own main entrance. The house based on basic pass from plain concrete. The 

perimeter masonry (brickwork) in the first S is made from lost formwork and 

reinforced concrete. Otherwise the entire house is worn from building systém 

called Porotherm. The roof above the 2nd NP is solved as a sloping saddle with 
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inhabited attic. The bachelor thesis includes study and preparatory work, 

situational drawings, architectural-building solutions, fire safety solutions and 

building physics. Part of the study and preparátory work is also a seminar work on 

topic fiber optics. 

 

Key words: 

 Bachelor thesis, new – building, family house, establishment, office, oblique 

saddle –shaped roof, perimeter masonry.  
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1 Úvod  

 Pro bakalářskou práci jsem si vybral novostavbu rodinného domu 

v krásném valašském prostředí, ve kterém se pohybuji odmalička. Téma jsem zvolil 

na základě budoucí realizace vlastního rodinného domu. 

 Pozemek byl vybrán v klidné lokalitě, která není dosud zastavěna. Hlavní 

myšlenka byla navrhnout komfortní a moderní rodinný dům pro snadné bydlení a 

užívání. Mým cílem bylo spojení obývacího pokoje s kuchyní a venkovní terasou. 

Dále zajímavě vyřešené stání pro další automobil mezi rodinným domem a garáží. 

 Po vypracování výkresů, detailů a dalších náležitostí pro provádění stavby 

jsem provedl tepelně technické a požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro novostavbu 

třípodlažního rodinného domu v obci Nedašov, nedaleko Valašských Klobouk. 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s garáží, která je spojená s rodinným 

domem šikmou sedlovou střechou a ta následně tvoří stání pro automobil mezi 

těmito objekty. Provozovna – kancelář se nachází v 1.NP a má vlastní hlavní vstup. 

 Konstrukční systém je stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy 

z keramických tvárnic Porotherm. Suterénní zdivo tvoří tvárnice ze ztraceného 

bednění zalité betonem s vloženou vázanou výztuží. Vodorovné konstrukce jsou 

montované stropy Porotherm BN. Schodiště je dvouramenná železobetonová, kde 

je jedna strana vetknuta do zdiva a druhá strana podporována schodnicí. 

Schodnice je uložena do bočních nosných stěn. Střecha nad objektem je šikmá 

sedlová se sklonem 22°. 

 Rodinný dům je navrhován dle platných účinných zákonů, dalších právních 

norem a dle platných českých norem pro navrhování rodinným domů. 

 Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu 

AutoCAD. 

  

  



 
 

 
 
 

V
BR
 
 

F
FA
 
 

Ú
IN
 
 
 
 
 

R
D
 
 

2

B
BA
 

A
AU
 

V
SU
 

B

VYSOK
RNO UNIVE

FAKULTA
ACULTY OF

ÚSTAV P
NSTITUTE OF

RODINN
ETACHED H

2 Vlastn

BAKALÁŘ
ACHELOR'S

AUTOR PR
UTHOR 

VEDOUCÍ 
UPERVISOR

BRNO 201

KÉ UČ
ERSITY OF T

A STAV
F CIVIL ENG

POZEMN
F BUILDING S

NÝ DŮ
HOUSE 

ní text 

SKÁ PRÁ
S THESIS 

RÁCE 

PRÁCE 

R 

7 

 

ČENÍ T
TECHNOLO

VEBNÍ 

INEERING 

NÍHO ST
STRUCTURE

M 

ÁCE 

9 

TECH
GY 

TAVITEL
ES 

Matěj 

Ing. Ma

  
 

  

NICKÉ

LSTVÍ 

Hrachový

arkéta Se

É V BR

ý 

edláková

RNĚ 

á, Ph. D. 



 10   
 

2.1 A – Průvodní zpráva 

2.1.1 A. 1 – Identifikační údaje 

 A. 1. 1 – Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Rodinný dům  

b) Místo stavby:  parc. č. 1874, k. ú. Nedašov 

c) Předmět dokumentace: Předmětem projektové dokumentace je 

novostavba rodinného domu. Pozemek je ve vlastnictví investora 

 

 A. 1. 2 - Údaje o žadateli, stavebníkovi 

a)  Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba) : 

 Rudolf Jelínek, K Pálenici 1220, Komenského 789, 763 12 Vizovice 

  

 b)  Jméno, příjmení, obchodní firma IČO (fyzická osoba podnikající) : 

 - 

 

b)  Obchodní firma nebo název,  IČO (právnická osoba) : 

 - 

 

 A. 1. 3 - Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a)  Jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, místo podnikání: 

  Matěj Hrachový 

  Komenského 789, 763 12 Vizovice 

  tel. 605 515 468 

  IČO : 01813137 

 

b) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace 

  Stavební část : Matěj Hrachový 

  Požární ochrana:  Matěj Hrachový 
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2.1.2 A. 2 - Seznam vstupních podkladů 

  V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující 

 činnosti a získány následující podklady:  

- informace z katastru nemovitostí 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o sousedních parcelách 

- obhlídka místa stavby 

- studie stavby 

- předání požadavků na stavební, materiálové a dispoziční řešení 

projektantovi investorem stavby 

- digitální mapové podklady inženýrských sítí 

2.1.3 A. 3 - Údaje o území 

a)  Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 

 Navrhovaný rodinný dům se nachází v zástavbě rodinných domů 

 v okrajové části obce Nedašov. Jedná se o samostatně stojící dům na parc. č. 

 1874, k. ú. Nedašov. Místo stavby se nachází v zastavěném území, 

 v sousedství  pozemku investora se nachází již dokončené novostavby 

 rodinných domů. Území stavby je rovinaté. 

   

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

  Místo stavby se nachází v zástavbě samostatně stojících rodinných 

 domů v  Nedašově. Navrhovaný záměr postavit RD nemění dosavadní 

 využití území. Jedná se o lokalitu určenou územním plánem obce 

 Nedašov pro výstavbu rodinných domů. Na pozemku parc. č. 1874 se 

 nenachází žádné stávající stavební objekty. 

 

c) Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů (památková zóna, 

chráněné území, záplavové území) 

   Místo stavby se nenachází v památkově zóně, záplavovém území ani 

 v poddolovaném nebo svážném území. 
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d) Údaje o odtokových poměrech 

  Odtokové poměry v místě stavby jsou stávající a tyto nebudou 

 navrhovanou novostavbou rodinného domu měněny 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly územního 

plánování 

  Záměr výstavby RD v okrajové části obce Nedašov je v souladu 

 s Územním plánem obce Nedašov. Lokalita je v Územním plánu města 

 Otrokovice označena jako plochy pro obytnou zástavbu rodinnými domy.  

 Na danou lokalitu nejsou pro výstavbu RD vydány doplňující regulační 

 podmínky pro výstavbu rodinných domů. Při návrhu RD bylo  vycházeno 

 z Vyhlášky č.  268/2009 sb. z obecných technických požadavcích pro 

 výstavbu a z Vyhlášky č. 501/2006 sb. o obecných požadavcích na 

 využívání území. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

  Obecné požadavky na využití území dle vyhl. 268/2009 sb. jsou 

 navrhovanou novostavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1874 

 v okrajové části obce Nedašov respektovány.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

  Požadavky dotčených orgánů státních a správců inženýrských síti 

 byly dodrženy v celém rozsahu. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

  Pro tento projekt nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

  Související a podmiňující investice výstavby RD na pozemku parc. č. 

 1874 v okrajové části obce Nedašov nejsou.  
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním (dle KN) 

 parc. č. 1874, k. ú. Nedašov – (umístění stavby) - orná půda 

 parc. č. 3019/15, k.ú. Nedašov – (pozemek pro umístění inženýrských sítí) 

 – trvalý travní porost  

 parc. č. 4115, k.ú. Nedašov – (umístění sjezdu) – ostatní plocha 

 

2.1.4 A. 4 - Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu nového rodinného domu,  který se nachází na 

 pozemku parc. č. 1874 v okrajové části obce Nedašov. Pozemek je ve 

 vlastnictví investora pana Jelínka. Předkládaná projektová dokumentace 

 navrhuje novostavbu rodinného domu. Jedná se o třípodlažní 

 jednogenerační RD s obydleným podkrovím a částečným nevytápěným 

 podsklepením.   

 Dům má půdorysný obdélníkový rozměr 11,9 m x 12,9 m. 

 Samostatná garáž, která je spojená s rodinným domem sedlovou střechou 

 má půdorysný obdélníkový rozměr 4,9 m x 8,9 m. Výška hřebene šikmé 

 sedlové střechy je ve výšce + 7,250 m, měřeno od 0,000 ve výšce 

 podlahové plochy v 1.NP. 

 Hřeben šikmé sedlové střechy je orientován rovnoběžně s uliční 

 čárou  přilehlé místní komunikace.   

 

b) Účel užívání stavby 

 Navrhovaná novostavba je koncipována jako rodinný dům s jednou 

 bytovou jednotkou, určenou pro obývání čtyřčlenné rodiny.   

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka) 

  Navrhovaná stavba RD není kulturní památkou. Stavba se nenachází 

 památkově zóně. 

 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Jedná se o objekt rodinného domu. Obecně technické podmínky pro 

 výstavbu dle vyhl. 268/2009 sb. jsou dodrženy. Výskyt osob s omezenou 

 schopností pohybu a orientace se nepředpokládá, požadavky vyhl. 

 398/2009 sb. se neuplatňují. 

 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové 

 dokumentace. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

  Nejsou. 

 
 

h) Navrhované kapacity stavby, zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

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

pracovníků apod. 

 

Zastavěná plocha  RD:         197,10 m2 

Obestavěný prostor objektu RD:             1065,70 m3 

Užitná plocha RD:               352,20 m2 

Z toho obytná plocha:       108,80 m2 

       Počet uživatelů RD:      4 osoby 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 

emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 Dešťové vody budou ze střech a zpevněných ploch rodinného domu 

svedeny do retenční nádrže na dešťovou vodu umístěné na pozemku 

investora, kde budou využívány pro zavlažování zahradních ploch kolem 

RD. Retenční nádrž dešťových vod bude opatřena bezpečnostním 

přepadem do vsakovací jímky. PENB bude zpracován po dokončení 

projektové dokumentace. Vytápění domu bude zajištěno plynovým 

kotlem o výkonu do 12 kW. Jedná se o nevyjmenovaný zdroj znečištění 

ovzduší.  

  Při provozu rodinného domu budou vznikat tyto odpady: 

- směsný komunální odpad (kat. č. 200301) – množství cca 1000 kg/rok 

- splaškové vody - budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci se 

zaústěním na ČOV v Nedašově. 

 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapové 

členění) 

Zahájení výstavby: červen 2017 

Ukončení výstavby: únor 2019 

Lhůta výstavby:  21 měsíců 

Stavební úpravy budou realizovány oprávněnou stavební firmou 

vybranou na základě výběrového řízení provedeného investorem a 

vlastníkem stavby. 

 

k) Orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady stavby budou činit cca 4.800.000,- Kč (bez 

 DPH).   
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2.1.5 A. 5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01 – Novostavba rodinného domu Rudolf Jelínek, Nedašov 

SO 02 – Zpevněné plochy – zámková dlažba 

SO 03 – Terasa – terasové vroubkované prkna 

SO 04 – Vodovodní přípojka 

SO 05 – Přípojka vedení nn 

SO 06 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 07 – Přípojka plynovodu 

SO 08 – Přípojka kanalizace 

SO 09 – Dešťová kanalizace 

SO 10 – Oplocení pozemku 

 

Venkovní souvztažnosti jsou zakresleny v koordinačním situačním výkrese 

 „C.3“.  
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2.2 B - Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 B. 1 – Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Jedná se o parc. č. 1874 v okrajové části obce Nedašov , k. ú. 

 Nedašov. Pozemek je převážně rovinatý. Na pozemku parc. č. 1874 se 

 nenachází žádné stavební objekty, ani vzrostlá zeleň. Pozemek není 

 oplocen.     

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

  Byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí a byla provedena 

 vizuální prohlídka staveniště. Dále bylo provedeno geodetickou firmou 

 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Následoval radonový 

 průzkum a fotodokumentace řešeného území. Geologický průzkum nebyl 

 pro řešené území zadán. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Pozemek není omezen žádnými ochrannými ani bezpečnostními 

 pásmy. 

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

 Území stavby RD se nenachází v záplavovém území, poddolovaném 

 ani svážném území. 

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

odtokové poměry v území 

  Navrhovaná novostavba rodinného domu bude realizována 

 výhradně na  pozemku parc. č. 1874, který je ve vlastnictví investora.   

  Okolních staveb se  stavba dotkne v minimální míře. Odtokové 

 poměry v území se nezmění, dešťové vody z navrhované novostavby  budou 

 jímány na pozemku  investora k dalšímu využití jako zálivková  voda pro 
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 zahradu investora. Retenční nádrž dešťových vod bude opatřena 

 bezpečnostním přepadem do vsakovací jímky.  

  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  Na pozemku parc. č. 1874, k. ú. Nedašov se nenachází žádné 

 stavební objekty, ani vzrostlá zeleň. Požadavky na demolice stavebních 

 objektů ani kácení zeleně nejsou.  

 
g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé)) 

  Pozemek parc. č. 1874, k. ú. Nedašov, pod navrhovanou 

 novostavbou  rodinného domu je veden na KN jako orná půda.  V rámci 

 stavebního řízení bude nutno provést vynětí ze zemědělského půdního 

 fondu.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

  Novostavba rodinného domu bude nově dopravně napojena na 

 místní  komunikaci v Nedašově. Jedná se o místní asfaltovou komunikaci š

 ířky 3,60 m. Napojení pozemku investora bude provedeno novým sjezdem 

 z této  místní komunikace, šířka sjezdu 6,00 m.  Rodinný dům bude napojen 

 na inženýrské sítě nacházející se v okolí místa stavby - vodovod, vedení nn, 

 sdělovací vedení, nízkotlaký plynovod a jednotnou kanalizaci zaústěnou na 

 ČOV v Nedašově. Dešťové vody ze střech navrhovaného RD budou svedeny 

 do retenční nádrže dešťových vod a budou využívány na zavlažování 

 zahrady investora. Retenční nádrž dešťových vod bude opatřena 

 bezpečnostním přepadem do vsakovací jímky. Veškeré přípojky 

 inženýrských sítí budou v rámci stavby provedeny nově.  

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

investice 
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  Věcné a časové vazby stavby na okolní pozemky a stavby nejsou, 

 výstavba RD nevyvolá žádné podmiňující a vyvolané investice.  

 

2.2.2 B. 2 – Celkový popis stavby 

B. 2. 1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

 Navrhovaná novostavba je koncipována jako rodinný dům s jednou 

 bytovou jednotkou. Jedná se o třípodlažní jednogenerační RD s obydleným 

 podkrovím a částečným nevytápěným podsklepením. Objekt bude sloužit 

 pro bydlení jedné čtyřčlenné rodiny.  

 

B. 2. 2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Novostavba řeší samostatně stojící rodinný dům. Garáž je spojena 

 s rodinným domem šikmou sedlovou střechu a tvoří další zastřešené místo 

 pro automobilové stání. Jedná se o třípodlažní jednogenerační RD 

 s obydleným podkrovím a částečným nevytápěným podsklepením. Podlaha 

 1.NP bude osazena v jedné výškové úrovni 0,000. Dům bude postaven na 

 půdorysu obdélníka o rozměrech 11,9 m x 12,9 m. Výška hřebene šikmé 

 střechy RD je ve výšce +7,250 m, měřeno od 0,000 1. nadzemního podlaží 

 RD.  

 Podlaha 1.NP rodinného domu je ve výškové úrovni 0,000 = 422,530 

 m.n.m., výškový systém B.p.v. Garáž je ve výškové úrovni -0,150, měřeno od 

 0,000 1. nadzemního podlaží RD. Rodinný dům je celý zastřešený šikmou 

 sedlovou střechou o bezpečném sklonu 22° s betonovou taškovou krytinou 

 barvy  kaštanové. Hřeben šikmé sedlové střechy je orientován rovnoběžně 

 s uliční čárou přilehlé místní komunikace.   

 Rodinný dům je umístěn svou severní stranou v nejužším místě 8,5 m 

 od společné hranice s pozemkem parc. č. 1870/19. Od východní hranice je 

 RD umístěn v nejužším místě 20,5 m od společné hranice s pozemkem parc. 
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 č. 1870/13. A od západní hranice je RD umístěn v nejužším místě 6 m od 

 společné hranice s pozemkem parc. č. 1870/20. 

 

 

b) Architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

  Navrhovaný rodinný dům splňuje podmínky zástavby rodinnými 

 domy  v dané lokalitě. Dům vychází z jednoduchých architektonických tvarů 

 a principů charakteristických pro své okolí, tj. pro nenáročnou architekturu 

 rodinných domů, při dodržení současných standardů bydlení. Svým 

 charakterem navrhovaný rodinný dům zapadá do dané lokality.  Hřeben 

 šikmé sedlové střechy je orientován rovnoběžně s uliční čárou přilehlé 

 místní komunikace.   

 

B. 2. 3 – Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Objekt bude sloužit jako rodinný dům. Technologie výroby se 

 nenavrhuje. 

 

B. 2. 4 – Bezbariérové užívání stavby 
 
  Jedná se o objekt rodinného domu. Obecně technické požadavky 

 zajišťující bezbariérové užívání staveb dle vyhl. 398/2009 sb. se na stavby 

 rodinných domů nevztahují.  

B. 2. 5 – Bezpečnost při užívání stavby 
  
  Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při 

 jejím užívání nedošlo k úrazu uvnitř nebo v blízkosti objektu. Výška 

 nejnižšího parapetu bez použití bezpečného zařízení je 900 mm nad 

 podlahou, výška zábradlí schodiště je 1000 mm. Vodorovné mezery v 

 zábradlí nejsou širší  než 120 mm. V koupelně je použita protiskluzová 

 dlažba. Veškeré použité  materiály jsou zdravotně nezávadné a 

 neuvolňují nebezpečné výpary. 
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B. 2. 6 – Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 

  Jedná se o novostavbu třípodlažního jednogeneračního rodinného 

 domu, který bude postaven v tradiční zděné technologii Porotherm, 

 s vyzdívanými obvodovými i středními nosnými stěnami. Jedná se o nosný 

 stěnový systém s vnitřními nosnými stěnami. Založení objektu bude 

 provedeno na betonových základových pasech. Změny ve výškových 

 úrovních základů budou překonány pomocí stupňování základů. Všechny 

 stropní konstrukce budou montované stropy Porotherm BN s miako 

 vložkami a POT nosníky. Zastřešení objektu bude provedeno šikmou 

 symetrickou sedlovou střechou o sklonu střešních rovin 22°. Jedná se o 

 dřevěnou konstrukci krovu  s betonovou taškovou krytinou. Nad garáží 

 bude totožná šikmá střecha bez  tepelně izolačních materiálů. Výplně 

 okenních otvorů budou plastové 6-ti  komorové a výplně dveřních 

 otvorů budou plastové 4 komorové. Vnitřní  omítky vápenocementové, 

 venkovní omítky fasádní strukturované  s fasádními nátěry.  

   

b) Konstrukční a materiálové řešení 

  Založení v podsklepené části je navrženo na základových pasech o 

 výšce  500 mm. Založení v nepodsklepené části je navrženo na základových 

 pasech zapuštěných do nezámrzné hloubky a rostlého terénu. Shora na 

 pasech probíhá podkladní deska tloušťky 150 mm. Svislé nosné konstrukce 

 v podsklepené části tvoří tvárnice ze ztraceného bednění, které jsou 

 vyztuženy a zality betonem. Svislé nosné konstrukce v nepodsklepené části 

 představují zděné stěny z cihelných tvárnic Porotherm. Příčky v rodinném 

 domě budou taktéž vyzděny z keramických příčkovek Porotherm.   

  Vodorovnou nosnou stropní konstrukci tvoří montovaný strop 

 Porotherm BN s miako vložkami a POT nosníky. Schodiště je monolitické 

 železobetonové. 

  Nad celým objektem RD je navržena dřevěná konstrukce zastřešení - 

 krov. Krov je sestaven z krokví vzájemně propojených kleštinami z dvojice 
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 fošen.  Pozednice krovu bude ukotvena do ztužujících žb věnců. Krov je 

 symetrický. Viditelné prvky krovu v prostoru obytných místností budou 

 ohoblovány a nalakovány. Konstrukce krovu bude zaizolována tepelnou 

 izolací  z minerální vlny tl. 250 mm.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

  Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami 

 tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude stavba 

 vystavena během užívání, nemohly způsobit zřícení stavby nebo její části 

 nebo nepřípustné přetvoření. Mechanická odolnost a stabilita stavebních 

 konstrukcí, které jsou navrženy v této projektové dokumentaci je 

 zhodnocena statikem. 

 

B. 2. 7 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
  

a) Technické řešení 

  Rodinný dům bude napojen na inženýrské sítě nacházející se v okolí 

 místa  stavby - vodovod, vedení nn, sdělovací vedení, nízkotlaký plynovod a 

 jednotnou kanalizaci zaústěnou na ČOV v Nedašově. Dešťové vody ze střech 

 navrhovaného RD budou svedeny do retenční nádrže dešťových vod a 

 budou využívány na zavlažování zahrady investora. Retenční nádrž 

 dešťových vod bude opatřena bezpečnostním přepadem do vsakovací 

 jímky. Veškeré přípojky IS budou v rámci stavby provedeny nově.   

  Vytápění RD bude řešeno pomocí plynového závěsného kotle typu C o 

 výkonu do 12 kW. Jedná se o nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší. 

 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 V navrhované novostavbě rodinného domu nebude umístěno žádné 

 technické ani technologické zařízení (mimo technickou místnost s plynovým 

 kotlem).  
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B. 2. 8 – Požárně bezpečnostní řešení 
 

 Požárně bezpečnostní řešení je samostatně řešeno v Požární zprávě. 

 Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v části D. 1. 3. Na stavbu 

 je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena 

 ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou 

 k evakuaci z objektu. Požadavek na požární odolnost nosné konstrukce je 

 30 min. Dále jsou vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku 

 vyhoví. 

a) Rozdělení stavby do požárních úseků 

 Celý objekt tvoří jeden požární úsek PÚ – P1.1/N2 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Požární riziko a stanovení stupně požární bezpečnosti – Požárně  

 bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v části D. 1. 3. 

 

c)  Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

 Veškeré konstrukce byly navrženy tak, aby vyhověly všem 

 požadavkům na požární odolnost staveb. 

 

d)  Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 Evakuace osob je řešena detailně v Požární zprávě. Plynulost 

 evakuace je zajištěna. Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá vysoká 

 koncentrace osob v objektu, jsou jako únikové cesty použity vstupní dveře 

 objektu. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností 

 Objekt je dostatečně vzdálený od okolní zástavby, aby nedošlo k 

 jejich ohrožení při případném požáru. Minimální odstupové vzdálenosti byly 

 dodrženy. 
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f) Zajištění požární vody 

 Případný přísun vnější požární vody bude dostupný z obecní nádrže 

 vzdálené do 600 m od objektu. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

 Přístup k objektu je přímo z ulice před domem. Přístupu hasičských 

 jednotek nebrání žádné překážky. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

 Objekt nedisponuje vlastním požárním okruhem. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně 

 bezpečnostními zařízeními 

 Objekt bude v souladu s nařízením vlády vybaven zařízením 

 autonomní detekce a signalizace a dále také dvěma přenosnými hasicími 

 přístroji s hasicí schopností minimálně 34 A. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 

 tabulek 

 Žádné takové tabulky nebudou v objektu instalovány. 
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B. 2. 9 – Zásady hospodaření s energiemi 
 

a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Novostavba rodinného domu na parcele č. 1874 je navržena 

 v souladu se  současně platnými požadavky ČSN 730540/2 – Tepelná 

 ochrana budov. Obálka budovy RD (obvodový plášť, střecha, podlaha na 

 terénu, výplně otvorů) je navržena na doporučené hodnoty současně platné 

 ČSN. Více je uvedeno v samostatné příloze Stavební fyzika. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  Alternativní zdroje energií nebudou využívány.  

 

B. 2. 10 – Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
 prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
 zásobování vodou, odpady apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
 hluk, prašnost apod.) 
 

 Navrhovaná novostavba rodinného domu bude sloužit pro bydlení 

 investora a jeho rodinných příslušníků (4 osoby). 

Jedná se o standardní objekt rodinného domu bez speciálních nároků na 

 hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.  

  Záměr výstavby RD v lokalitě Nedašov, nedaleko od Valašských 

 Klobouk je v souladu s Územním plánem obce Nedašov. Lokalita Nedašov je 

 v Územním plánu obce Nedašov označena jako plochy pro obytnou 

 zástavbu rodinnými domy.  Na danou lokalitu nejsou pro výstavbu RD 

 vydány doplňující regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů. Při 

 návrhu RD bylo vycházeno z Vyhlášky č. 268/2009 sb. z obecných 

 technických požadavcích pro výstavbu a z Vyhlášky č. 501/2006 sb. o 

 obecných požadavcích na využívání území. 

 Stavba rodinného domu je situována v severní části obce Nedašov, 

 v oblasti zástavby rodinnými domy. Pozemek je převážně rovinatý. Přístup 

 k rodinnému domu je zajištěn po místní komunikaci šířky 3,6 m. 

 Komunikace slouží téměř výhradně jako příjezdová komunikace majitelů 
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 okolních rodinných domů. Provoz těžkých vozidel a nákladní doprava se po 

 komunikaci nepředpokládá. 

 Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 1874 není žádným 

 výrazným zdrojem hluku. Vytápění rodinného domu bude pomocí 

 závěsného plynového kotle typu C o výkonu do 12 kW, který bude umístěn 

 v technické  místnosti v 1. S. 

 

B. 2. 11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Radonové riziko - nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je 

 zabráněno hydroizolačním pásem z SBS modifikovaného asfaltu v rovině 

 podkladní stavby. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 

 elektroinstalace. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji 

 vyvolával. 

 

d) Ochrana před hlukem 

  Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity 

 ochrany proti hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné 

 normy ČSN 73 0532. 

 

e) Protipovodňová opatření 

  Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 

 

f) Ostatní účinky (poddolovaná území, výskyt metanu apod.) 

  Nevyskytují se. 
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2.2.3 B. 3 – Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

  Rodinný dům bude napojen na inženýrské sítě nacházející se v okolí 

 místa  stavby - vodovod, vedení nn, sdělovací vedení, nízkotlaký plynovod a 

 jednotnou kanalizaci zaústěnou na ČOV v Nedašově. Dešťové vody ze střech 

 navrhovaného RD budou svedeny do retenční nádrže dešťových vod a 

 budou využívány na zavlažování zahrady investora. Retenční nádrž 

 dešťových vod bude opatřena bezpečnostním přepadem do vsakovací 

 jímky. Veškeré přípojky IS budou v rámci stavby provedeny nově.    

  Napojovací body budou stanoveny po dohodě se správci jednotlivých 

 inženýrských sítí.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

- Vodovodní přípojka – PE 32 mm, dl. 8,0 m 

- NTL plynovodní přípojka PE 63 mm, dl. 6,7 m 

- Přípojka splaškové kanalizace – DN 150 mm, dl. 8,8 m 

- Kabelová přípojka NN – Cyky 5x16 mm2, dl. 7 bm 

- Sdělovací vedení – Syky 25x2x0,50, dl. 7,6 bm 

 

2.2.4 B. 4 – Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

  Novostavba rodinného domu bude nově dopravně napojena na 

 místní  komunikaci šířky 3,60 m. Jedná se o místní komunikaci, sloužící téměř 

 výhradně pro příjezd k okolním rodinným domům v dané lokalitě. 

 Napojení bude provedeno novým sjezdem z místní komunikace v šířce 

 6,00 m. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 



 28   
 

  Napojení území na dopravní infrastrukturu je stávající a toto není 

 předmětem řešení předkládané dokumentace. 

 

c) Doprava v klidu 

  Parkování vozidel u RD parc. č. 1874 v Nedašově bude řešeno na 

 navrhované zpevněné ploše ze zámkové dlažby na pozemku investora před 

 RD (2 parkovací stání) a dále v garáži nově navrženého RD (1 parkovací stání 

 pro osobní automobil). 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

  V blízkém okolí se nevyskytují. 

 

2.2.5 B. 5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy 

  Před zahájením výkopů bude na pozemku sejmuta ornice ve vrstvě 

 max. 200 mm. Po dostavbě RD na pozemku parc. č. 1874 budou provedeny 

 terénní úpravy, ohumusování a zatravnění okolních ploch a výsadba 

 okrasné zeleně. 

 

b) Použité vegetační prvky 

  Budou vysázeny ovocné stromy a vyseta tráva. 

 

c) Biotechnická opatření 

  Nejsou žádná biotechnická opatření. 

 

 

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

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

  Při provozu novostavby rodinného domu v Nedašově nedochází 

 k negativním účinkům na ovzduší a vodní zdroje ani ke zvýšení hlučnosti.  
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Při provozu rodinného domu není manipulováno se zdraví škodlivými 

 látkami ani nevzniká škodlivý odpad. Během provozu ani při realizaci stavby 

 zde nebudou negativní vlivy na životní prostředí. Staveništní doprava je 

 vzhledem k velikosti stavby zanedbatelná. Doprava materiálu na staveniště 

 bude realizována po stávající místní komunikaci. Stavební materiál bude 

 skladován na pozemku investora. 

  Při realizaci rodinného domu budou vznikat v minimální míře tyto 

 odpady: 

 - vrchní kulturní vrstvy zeminy (ornice) bude sejmuta a uložena na 

 mezideponii pro pozdější využití po dokončení stavby 

- výkopová zemina - bude využita k terénním úpravám na pozemku 

investora – přebytečná výkopová zemina bude odvezena na nejbližší 

řízenou skládku   

- stavební suť – zbytky betonu (kat. č. 170101) a cihel (kat. č. 170102) budou 

uloženy v plechových kontejnerech o objemu 3 m3 a odvezeny k recyklaci 

(podrcení) pro následné využití jako podsypový materiál – množství cca 6 m3 

- železo (kat. č. 170405) – bude odevzdáno do sběrných surovin – množství 

cca 300 kg 

- dřevo z krovů (neimpregnované) – zbytky - bude pořezáno a využito jako 

palivové dříví 

- plastové obaly a fólie (kat. č. 170203) budou skladovány odděleně a 

odvezeny na nejbližší řízenou skládku. 

  

  Při provozu rodinného domu budou vznikat tyto odpady : 

- směsný komunální odpad (kat. č. 200301) – bude skladován 

v plechových nádobách o objemu 110 l  a vyvážen pravidelně na základě 

uzavřené smlouvy o svozu komunálního odpadu místními TS Nedašov 

na nejbližší řízenou skládku  

- splaškové vody ze sociálních zařízení RD budou zaústěny do jednotné 

kanalizace zaústěné na ČOV v Nedašově 
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- výstavbou nevzniká nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší – objekt RD 

bude vytápěn pomocí závěsného plynového kotle typu C o výkonu do 12 

kW. 

 

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

ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

  V okolí objektu se nenachází žádné chráněné dřeviny, památné 

 stromy, ani zde není místo, kde by se zdržovali chránění živočichové. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

  Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – 

 soustavy NATURA 2000. 

 

d) Návrh zohledněním podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

  Nevztahuje se. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

  Nenavrhuje se 

 

2.2.7 B. 7 – Ochrana obyvatelstva 

  Veškeré požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly 

 splněny. Zejména je nutno v průběhu výstavby zamezit vstupu 

 nepovolaných osob do prostoru staveniště. Z toho důvodu bude staveniště 

 v celém rozsahu oploceno, na vjezdu na staveniště bude zřízena 

 uzamykatelná brána a staveniště bude jasně označeno značkami Zákaz 

 vstupu nepovolaným osobám. Ochrana pracovníků je řešena v 

 technologických předpisech pro jednotlivé činnosti výstavby v části BOZP 



 31   
 

 

2.2.8 B. 8 – Zásady organizace výstavby 

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

 Pro potřeby stavby bude využito přípojek vody a elektrické energie 

 k objektu RD, které budou vybudovány v předstihu před zahájením stavby. 

 Pro potřeby stavby bude zřízen samostatný staveništní rozvaděč 

 s odpočtovým měřením.  

 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění místa stavby je stávající.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Přístup po dobu provádění stavby je z místní komunikace š. 3,60 m. 

 Pro výstavbu nebude nutno žádat o povolení k částečné uzávěře místní 

 komunikace. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Pro zařízení staveniště a pro meziskládku stavebního materiálu bude 

 využito výhradně stávajících pozemků parc. č. 1874, které jsou ve vlastnictví 

 investorů. Jiných pozemků se stavba dotkne v minimální míře. Přístup po 

 dobu provádění stavby je z místní komunikace š. 3,60 m. Stavební materiál 

 bude skladován na pozemku investora. Pro potřeby stavby bude využito 

 přípojek vody a elektrické energie k objektu RD, které budou vybudovány 

 v předstihu před zahájením stavby. Pro výstavbu nebude nutno žádat o 

 povolení k částečné uzávěře komunikace.  

 Výkopy pro uložení inženýrských sítí budou zajištěny provizorním 

 ocelovým oplocením a výkop bude zajištěn bezpečnostní páskou. V nočních 

 hodinách bude výkop osvětlen. Použití těžkých mechanismů ani práce 

 v nočních hodinách se nepředpokládá. Příjezdová komunikace k objektu 

 bude udržována v čistotě a pořádku.  
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a 

kácení dřevin 

  Stavba bude realizována výhradně na pozemcích parc. č. 1874 a 

 parc. č. 3019/15 (pozemky pro uložení inženýrských sítí). Pozemek bude 

 během stavby oplocen mobilním provizorním oplocením a nebude běžně 

 přístupný veřejnosti. 

  Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou. Na pozemku parc. č. 

 1874 se nenachází žádné stavební objekty ani vzrostlá zeleň.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

  Nebudou prováděny žádné zábory veřejných ani jiných pozemků. 

 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

  Při realizaci rodinného domu budou vznikat v minimální míře tyto 

 odpady: 

 - vrchní kulturní vrstva zeminy (ornice) bude sejmuta v tl. max 200 mm a 

 uložena na mezideponii pro pozdější využití po dokončení stavby 

- výkopová zemina - bude využita k terénním úpravám na pozemku 

investora – přebytečná výkopová zemina bude odvezena na nejbližší 

řízenou skládku   

- stavební suť – zbytky betonu (kat. č. 170101) a cihel (kat. č. 170102) budou 

uloženy v plechových kontejnerech o objemu 3 m3 a odvezeny k recyklaci 

(podrcení) pro následné využití jako podsypový materiál – množství cca 6 m3  

- železo (kat. č. 170405) – bude odevzdáno do sběrných surovin – 

množství cca 300 kg 

- dřevo z krovů (neimpregnované) – zbytky - bude pořezáno a využito jako 

palivové dříví 

- plastové obaly a fólie (kat. č. 170203) budou skladovány odděleně a 

odvezeny na nejbližší řízenou skládku. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Mezideponie zeminy (ornice) bude zřízena v zadní části pozemku 

 parc. č. 1874 v k.ú. Nedašov. Přebytečná výkopová zemina (v minimálním 

 množství) bude odvezena na nejbližší řízenou skládku. Požadavek na přísun 

 zeminy není. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Při výstavbě budou dodržovány běžné zásady ochrany životního 

 prostředí. Žádné speciální podmínky pro ochranu životního prostředí 

 nejsou pro výstavbu předepsány. 

 

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

potřeby koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

  Staveniště bude při realizaci oploceno oplocením z mobilních 

 plotových dílů z tvrdého drátěného pletiva. 

 Při provádění stavby nutno dodržovat podmínky zákona č. 309/2006 

 sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 v pracovněprávních vztazích. Pracovníci na stavbě budou pro rozsah své 

 práce řádně proškoleni dle platných předpisů. Pracovníci budou používat 

 při práci ochranné pracovní prostředky.   

 Při společné činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi investor 

 ustanoví koordinátora bezpečnosti práce. 

 Při realizaci stavby nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 

 BOZP pro jednotlivé práce a činnosti s důrazem na práce na lešeních a 

 práce na energetických zařízeních. Projektant zvláště upozorňuje na 

 dodržování bezpečných vzdáleností při výkopových pracech stavebních 

 rypadel, práce jeřábů a čerpadel betonových směsí  od vedení nadzemního 

 kabelového vedení NN.  
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Žádné stavby nebudou dotčeny takovým způsobem, aby bylo nutné 

 provádět nějaké úpravy. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

  Při navážení materiálu na staveniště nedojde k žádnému omezení 

 provozu. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod.) 

  Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 

Zahájení výstavby: červen 2017 

Ukončení výstavby: únor 2019 

Lhůta výstavby:  21 měsíců  
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3 D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

3.1 a) Technická zpráva 

 Jedná se o třípodlažní jednogenerační rodinný dům, který je určen k bydlení 

pro čtyřčlennou rodinu. Součástí 1. nadzemního podlaží je provozovna – kancelář, 

která bude užívána majitel stavby. 

- Plocha pozemku: 1448,00 m² 

- Zastavěná plocha: 197,10 m² 

- Počet funkčních jednotek: 1+1 (bytová jednotka, kancelář) 

- Počet uživatelů bytu: 2 + 2 děti 

- Počet pracovníků kanceláře: 1 

 

1) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu v obci 

Nedašov, nedaleko Valašských Klobouk. Půdorys objektu je obdélník o rozměrech 

11,9 x 12,9 m a půdorys garáže, která je spojená s objektem šikmou střechou, je je 

obdélník o rozměrech 8,9 x  4,9 m. Při pohledu na objekt z jižní strany, tedy od 

ulice, vidíme šikmou sedlovou střechu ve dvou úrovních. Nad garáží, která je 

jednopodlažní a nad rodinným domem, který je dvoupodlažní. Při pohledu 

z východní strany vidíme dvoupodlažní rodinný dům se šikmou střechou a štítem. 

Dále je vidět terasa, která lemuje východní část objektu. Hlavním stavebním 

materiálem je stavební systém Porotherm. Stropy jsou montované Porotherm BN 

s miako vložkami a POT nosníky.  

 

Celkové provozní řešení 

 Vstup do rodinného domu je ze západní strany přes závětří do zádveří. Ze 

zádveří je rovnou vstup do následujících místností: šatna, wc, vedlejší vchod do 

provozovny – kanceláře a vstup do chodby. Chodba je přímo spojena s obývacím 

pokojem, kuchyní a venkovní terasou, která se spojena s těmito místnostmi 

velkými francouzskými okny. Součástí kuchyně je komfortní spíž. 
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 Z chodby z 1. NP je vstup po schodišti do 1. S, přes dveře, a přímo do 2. NP. 

V 2. nadzemním podlaží se nachází chodba, ze které je přímo vstup do dvou 

pokojů, ložnice, wc a koupelny. Součástí každé obytné místnosti je šatna. Součástí 

dvou pokojů je také balkon. 

 V 1. S se nachází chodba, ze které je přímo vstup do prádelny, technické 

místností se závěsným kotlem a do skladu. 

 Hlavní vstup do provozovny – kanceláře je z jižní strany objektu. Vstup je 

opatřen stříškou. 

 

2) Bezbariérové užívání stavby 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou 

předmětem tohoto projektu, nejsou požadavkem investora. 

 

3) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Příprava území 

 Staveniště bude zřízeno pouze na pozemku investora, další pozemky 

nebudou zabírány. Připojení na sítě pro potřeby stavby proběhne z jižní strany 

pozemku. 

 

Základové konstrukce 

 Založení v podsklepené části je navrženo na základových pasech o výšce 

500 mm. Založení v nepodsklepené části je navrženo na základových  pasech 

zapuštěných do nezámrzné hloubky a rostlého terénu. Shora na pasech probíhá 

podkladní deska tloušťky 150 mm. Základy jsou navrženy výpočtem a 

konstrukčními zásadami. Základy jsou provedeny z betonu C 20/25.  

 Bude provedena ochrana proti radonu asfaltovými pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu. 
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Hydroizolace a radonová izolace 

 Hydroizolace bude důkladně provedena mezi každým možným stykem 

s vodou. Hydroizolace bude vytažena minimálne 300 mm nad upravený terén. 

 Hydroizolace bude z asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu. 

 

Svislé konstrukce 

 Nosné obvodové konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm 44 T 

Profi. Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze ztraceného bednění 

s vloženou výztuží a zalito betonem. Suterénní zdivo bude zaizolováno tepelnou 

izolací XPS v tl. 100 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z tvárnic 

Porotherm 24 T Profi a 19 Aku Profi. Příčkovky budou taktéž v systému Porotherm  

14 Profi. Zdění bude prováděno v souladu s technologickými předpisy výrobce. 

Budou použity i doplňkové tvarovky od výrobce. 

 

Překlady 

 Jako překlady budou použity keramické překlady Porotherm KP7 s min. 

uložením 125 mm (závisí na světlosti otvoru). U obvodových stěn je nutné vložit 

tepelnou izolace EPS tl. 100 mm. Je nutné se řídit podklady od výrobce, 

 

Komín 

 V objektu je jedno komínové těleso tvořené jedním průduchem, prochází 

všemi podlažími. Systémový třívrstvý komín, rozměry 360mm/360mm, průměr 

průduchu 180 mm. 

 

Schodiště 

 V objektu je navrženo dvouramenné schodiště. Mezipodesta je z jedné 

strany vetknuta do obvodové stěny a druhé strany je podepřena trámem. Trámek 

je podepřený do okolních nosných stěn. 
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Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámkové dlažby. Terasa je 

z dřevoplastových vroubkovaných desek. 

 

Konstrukční zastřešení 

 Šikmá střecha je řešena novodobou krokevní soustavou. Střecha je šikmá 

sedlová s úhlem střešních rovin 22°. Střecha je řešená jako dvouplášťová 

s tepelnou izolací z minerální vlny v tl. 250 mm. Jako krytina je tašková betonová 

v kaštanové barvě. 

 

Izolace tepelné a akustické 

 V celém objektu je jako tepelná izolace použit EPS a XPS v různých 

tloušťkách a variantách. 

 Jako tepelná izolace v místě střechy je použitá minerální vlna v tl. 160 mm a 

90 mm. 

 V podlahových konstrukcích jsou jako zvukově-izolační vrstvy použity desky 

z kamenné vlny do podlah v tl. 40 mm. 

 

Výplně otvorů 

 Výplně okenních otvorů jsou 6 - ti komorové plastové s izolačním trojsklem. 

Dveřní otvory jsou plastové 4 komorové. 

 

Podhledy 

 Podhledy jsou pouze v garáži a v obydleném podkroví. Podhledy jsou 

řešeny jako sádrokartonové tradičním roštem z C a U profilů. Tloušťka desky je 

12,5 mm.  

 

Truhlářské práce 

 Viz. složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 
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Klempířské práce 

 Viz. složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 

 

Příčky 

 Příčky jsou vyzděny ze systému Porotherm 14 Profi.  

 

4) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 

statických a mechanických vlastností pro daný provoz. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony 

ČR a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP č. 

324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

nařízením vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů s ustanovenými normami pro 

provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí 

projektové dokumentace. 

 

5) Stavební fyzika 

 Tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné 

příloze, kterou je složka č. 5 – Stavení fyzika. 
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Osvětlení 

 Denní a umělé osvětlení odpovídá daným hygienickým normám. V projektu 

se nepočítá s opatřeními proti přílišnému oslunění. Dle investora bude toto 

doplněno vnitřními žaluziemi. Úroveň denního osvětlení je dostatečná. Všechny 

obytné místnosti jsou orientovány převážně na východ a jih. Díky tomu je zajištěno 

dostatečné prosvětlení místností v průběhu celého dne. 

 

Vibrace 

 Je možné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou 

zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a 

přenos do nejbližší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá předpokládat. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 

Objekt se nachází ve Zlínském kraji, okres Zlín. Venkovní výpočtová teplota te = -12 

°C. Návrhové teploty byly navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, 

koupelny a WC +20 °C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 

°C. 

 

Energetická náročnost stavby 

 Řešeno v samostatné příloze – Složka č. 5 Stavební fyzika. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Na rodinném domě není použit žádný z alternativních zdrojů energií. 
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6) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 

hydroizolační pásem z SBS modifikovaného asfaltu. 

 

Ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 

elektroinstalace. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával. 

 

Ochrana před hlukem 

 Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany 

proti hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné normy ČSN 73 

0532. 

 

Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 

 

Ostatní účinky (poddolována území, výskyt metanu apod.) 

 Nevyskytuji se.  

 

7)  Požadavky na požární odolnost 

 Požární odolnost zpracovaná v samostatné příloze viz. složka č. 4 – D. 1. 3 

Požárně bezpečnostní řešení. 
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8)  Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v 

projektové dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s 

podmínkami stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí 

být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení 

pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost 

provedení. 

 

9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční 

technologické postupy. 

 

10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje.  

 

11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

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

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, 

charakter stavby to nevyžaduje. 

 

12) Výpis použitých norem 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
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ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami)  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

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

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

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

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

zdraví při práci 
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4 Závěr 

 Pro bakalářskou práci jsem si vybral novostavbu rodinného domu 

v krásném valašském prostředí v obci Nedašov, ve kterém se pohybuji odmalička. 

Téma jsem zvolil na základě budoucí realizace vlastního rodinného domu. Tuto 

promyšlenou bakalářskou práci jsem zpracovával celý akademický rok na základě 

nabytých vědomostí ze studia a současně krátké praxe v oboru. Dále jsem 

samozřejmě používal všechny platné normy, vyhlášky, předpisy a také technické 

listy použitých materiálů v mém projektu.  Při tvoření dokumentace pro provedení 

stavby jsem vycházel z architektonické studie a dokumentace pro stavební 

povolení. 

 

 Projekt zpracovává třípodlažní jednogenerační rodinný dům, který je určen 

pro čtyřčlennou rodinu. Orientace na pozemku je ideální. Venkovní terasa a většina 

obytných místností je orientována na východ a jih. Při vytváření projektu jsem 

myslel na vnitřní komfortní uspořádání. Jako hlavní myšlenky tohoto projektu 

považuji tyto prvky. Zaprvé dokonalé spojení obývacího pokoje s kuchyní a 

venkovní terasou. Je zde největší pohyb osob a díky velkým francouzským oknům 

je vnitřní prostor dokonale osvětlen. Zadruhé považuji elegantní řešení parkování 

mezi garáží a rodinným domem. Garáž je spojena s rodinným domem sedlovou 

šikmou střechou. Právě pod touto střechou vznikne volný prostor o šířce 5 m pro 

parkování vozidel. 

 

 Dále projekt zpracovává provozovnu – kancelář. Provozovnu bude užívat 

uživatel domu, tedy majitel. Hlavní vstup do kanceláře je samostatný vstup z jižní 

strany. Provozovna má také vedlejší vstup ze zádveří rodinného domu. Ze zádveří 

je přímo přístup do šatny a wc. 

 

 Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu zadání. Součástí této 

práce je projektová dokumentace pro provádění stavby doplněná o příslušnou 
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architektonickou studii, zhodnocení z hlediska tepelné techniky, akustiky a požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

 

 Bakalářská práce měla pro mě velký přínos. Poprvé jsem se dostal k tomu, 

že jsem dokončil projekt tzv. se vším všudy. V průběhu zpracování jsem zjistil 

mnoho nových informací a detailů, které jsou pro tuto práci primární. Navíc 

konzultace s Ing. Markétou Sedlákovou Ph. D. byly naučné, zajímavé, informační, 

ale i zábavné. Pevně věřím, že tyto zkušenosti budu moci v budoucnu využít 

v praxi. 
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5 Seznam použitých zdrojů 

 Pro zpracování posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky i 

normy, ke dni zpracování projektu a posouzení.  

 

ČSN A EN NORMY  

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.  

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky.  

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov.  

ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení.  

ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky.  

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301. Obytné budovy.  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 

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

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

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody.  

ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků: Požadavky.  
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PRÁVNÍ PŘEDPISY  

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

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 43  

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

Vyhl. MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru.  

Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. 

Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb.  

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně.  

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

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

bezbariérové užívání staveb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

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

 

LITERATURA  

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách.CERM s.r.o. Brno 2005  

 

PROJEKČNÍ PODKLADY  

POROTHERM – Podklad pro navrhování – prosinec 2017  
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WEBOVÉ STRÁNKY  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

http://www.isover.cz/  

http://dektrade.cz  

http://www.topwet.cz/  

http://www.sapeli.cz/cs/  

http://www.wienerberger.cz/  

http://www.schiedel.cz/  

http://www.solatube.com/ 

http://www.cemix.cz/ 

http://www.dek.cz/ 

http://www.presbeton.cz/ 
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6 Seznam použitých zkratek a symbolů  

 

RD   Rodinný dům  

NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   Požární úsek  

PT  Původní terén  

UT   Upravený terén  

ŽB   Železobeton  

DN   Světlost  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  

RŠ   Revizní šachta  

PB   Polohový bod  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

D   Dveřní výrobek  

O   Okenní výrobek  

C20/25 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

 S2   Stupeň konzistence betonu - měkká  

XC  Třída prostředí betonu 

H   Výška  

B   Tloušťka 

ČSN   Česká technická norma  

MMNR  ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

R   Tepelný odpor  
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Uw   Součinitel prostupu tepla oknem 

Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

R´w,N  Vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  

K   Korekce  

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně   

  konstrukce v zimním období  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní  

  konstrukce  

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

θi   Návrhová vnitřní teplota  

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

Δφr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 

  vzduchu  

ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

Un   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  

Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  

HT   Měrná ztráta prostupem  

bj   Teplotních redukční činitel  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy 
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Uem,N,RQ  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu  

  tepla 
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7 Seznam příloh 

Složka č. 1 – Studijní a přípravné práce 

  Seznam příloh   -  1 A4 

C.1  Studie – situace   1:200  6 A4   

01  Půdorys 1.S     1:100  1 A4 

02  Půdorys 1.NP    1:100  2 A4 

03  Půdorys 2.NP    1:100  2 A4 

04  Řez A-A    1:100  2 A4 

05  Řez B-B    1:100  1 A4 

06  Pohled severní a jižní  1:100  2 A4 

07  Pohled východní a západní  1:100  2 A4 

-  Seminární práce – světlovody -  18 A4 

-  Výpočet schodiště   -  4 A4 

-  Výpočet základů   -  8 A4 

 

 

Složka č. 2 – C  Situační výkresy 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

C.1  Situační výkres širších vztahů  1:3000  2 A4 

C.2  Celkový situační výkres  1:200  6 A4 

C.3  Koordinační situační výkres  1:200  6 A4 

C.4  Katastrální situační výkres  1:500  2 A4 
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Složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

D.1.1.1 Půdorys 1.S     1:50  6 A4 

D.1.1.2 Půdorys 1.NP    1:50  10 A4 

D.1.1.3 Půdorys 2.NP    1:50  10 A4 

D.1.1.4 Řez A - A    1:50  10 A4 

D.1.1.5 Řez B – B    1:50  6 A4 

D.1.1.6 Východní pohled   1:50  2 A4 

D.1.1.7 Západní pohled   1:50  2 A4 

D.1.1.8 Severní pohled   1:50  3 A4 

D.1.1.9 Jižní pohled    1:50  3 A4 

D.1.1.10 Půdorys základů   1:50  8 A4 

D.1.1.11 Montovaný strop   1:50  6 A4 

D.1.1.12 Krov     1:50  8 A4 

D.1.1.13 Detail A    1:5  6 A4 

D.1.1.14 Detail B    1:5  6 A4 

D.1.1.15 Detail C    1:5  6 A4 

D.1.1.16 Detail D    1:5  6 A4 

D.1.1.17 Detail E    1:5  6 A4 

D.1.1.18 Výpis prvků    -  12 A4 
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Složka č. 4 – D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

  Technická zpráva    -  17 A4 

D.1.3.1 Situace    1:200  6 A4 

D.1.3.2 Půdorys 1.S    1:100  2 A4 

D.1.3.3 Půdorys 1.NP    1:100  2 A4 

D.1.3.4 Půdorys 2.NP    1:100  2 A4 

 

 

Složka č. 5 – Stavební fyzika 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

  Tepelná technika    -  26 A4 

  Akustika, osvětlení a oslunění -  13 A4 

  Příloha č. 1    -  5 A4 

  Příloha č. 2    -  2 A4 

  Příloha č. 3    -  1 A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  




