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Anotace: 

ČERMÁK Dominik, Rodinný dům v Rožnově pod Radhoštěm, Bakalářská práce, VŠB-TU 

Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 67 stran, 2014, vedoucí práce: Ing. arch. 

Radim Václavík. 

Bakalářská práce s názvem „Rodinný dům v Rožnově pod Radhoštěm řeší návrh 

objektu pro bydlení čtyřčlenné rodiny v okrajové části Hážovice města Rožnov pod 

Radhoštěm. Při návrhu se vycházelo z orientace domu na pozemku vůči světovým stranám za 

účelem snížení energetické náročnosti budovy. Z důvodu umístění stavby v rámci CHKO 

Beskydy, byl kladen důraz na použití přírodních materiálů, včetně citlivého přístupu při 

zasazení objektu do okolní krajiny v návaznosti na tradiční krajovou architekturu. 

 

 

Klíčová slova: 

 Rodinný dům, Rožnov pod Radhoštěm, Valašsko, dřevostavba, systém Steico, tepelná 

izolace z ovčí vlny, sedlová střecha, modřínová fasáda 
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Abstract: 

ČERMÁK Dominik, Detached House in Rožnov pod Radhoštěm, Bachelor Thesis, VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 67 pages, 2014, Thesis tutor: 

Ing. arch. Radim Václavík. 

The Bachelor Thesis named „Detached House in Rožnov pod Radhoštěm“ resolves 

designing of a building for living of a 4 members family in the suburb of Rožnov pod 

Radhoštěm, called Hážovice. The design is based on the solar orientation because of 

decreasing of building’s energetic consumption. Building is located in the Protected 

Landscape Area Beskydy and that is why the design is focused on usage of natural materials 

and sensitive placing of the building into the surrounding nature and traditional local 

architecture. 

 

 

Key words: 

 Detached House, Rožnov pod Radhoštěm, Wallachia, timber house, Steico systém, 

sheep wool heat-insulation, gabled roof, larch facade 
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Seznam použitého značení: 

DN - dimenze potrubí 

Kč - korun českých 

NN - nízké napětí 

XPS - extrudovaný polystyren 

RD - rodinný dům 

mm - milimetry 

m - metry 

p. č. - parcelní číslo 

m
2
 - metr čtvereční 

m
3
 - metr krychlový 

tl. - tloušťka 

Sb. - sbírka 

resp. - respektive 

U - součinitel prostupu tepla [W/m
2
K] 

NP - nadzemní podlaží 

PP - podzemní podlaží 

ER - elektrický rozvaděč 

ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 

ZRN - základní rozpočtové náklady 

SO - stavební objekt 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem studie a projektové dokumentace pro 

provádění staveb rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v okrajové části Hážovice města 

Rožnov pod Radhoštěm.  

Bakalářská práce se dělí na několik dílčích celků. První částí je urbanisticko-

architektonická studie, která se zabývá umístěním stavby rodinného domu do zvolené lokality. 

Její součástí bylo definování kritérií pro návrh řešeného objektu a následné aplikování v druhé 

části. 

Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. Tato dokumentace je 

prezentována ve druhé části práce. Součástí projektové dokumentace jsou rovněž průvodní a 

technická zpráva, výkresová část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. 

Poslední část se zabývá architektonickou stránkou návrhu. Je v ní řešen 

architektonický detail. 
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2. Urbanistická studie 

Urbanistická studie se zaměřila na umístění objektu do krajiny CHKO Beskydy, na 

okraj obce Rožnov pod Radhoštěm. Při řešení návrhu byla respektována okolní vesnická 

zástavba jedno či dvoupodlažních rodinných domů, situovaných dle silniční komunikace. 

Vesměs všechny objekty v okolí mají šikmou sedlovou střechu, z tohoto důvodu byla použita 

i pro navrhovaný objekt rodinného domu. Řešený objekt se nachází na samém konci ulice a je 

v kontaktu s okolní zemědělskou krajinou z jižní strany, z východní strany se Studeným 

potokem. 

 

3. Architektonická studie 

V předmětu Ateliérová tvorba I byla vypracována studie rodinného domu, která byla 

následně detailněji rozvedena v předmětu Ateliérová tvorba Va do fáze dokumentace pro 

stavební povolení a v rámci bakalářské práce až do dokumentace pro provádění staveb. 

Z architektonického hlediska se jedná o novostavbu dřevostavby dvoupodlažního domu pro 

bydlení, určeného pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům má šikmou sedlovou střechu a je po 

celém svém objemu obložen povrchově neošetřeným modřínovým dřevem. Výraznými prvky 

jsou velká okna, zastíněná v obou nadzemních podlažích integrovanými žaluziemi. V 1. NP 

navíc přistavěnou stínící pergolou. Hlavní vstup do objektu je umístěn ze západní strany od 

příjezdové komunikace. V 1. NP se nachází předsíň, hala, obývací pokoj, kuchyň s jídelním 

koutem, toaleta, technická místnost a místnost pro skladování zahradního nářadí. Schodiště 

v centrální části dispozice vede do 2. NP, které je koncipováno jako klidová zóna pro 

obyvatele domu s ložnicí rodičů a dětí, pracovnou a dvěma koupelnami.  

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

Dominik Čermák 
 

16 

4. Textová část 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rodinný dům v Rožnově pod Radhoštěm 

(Detached House in Rožnov pod Radhoštěm) 

 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

ulice Hážovice, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

p. č. 117/1 

p. č. 119/1 

katastrální území Hážovice (okres Vsetín, kraj Zlínský), 744727 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

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

 Manželé Knápkovi   (dále jen „stavebník“) 

 Hážovice 2153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 e-mail: knapek@seznam.cz 

 tel.: +420 739 517 653 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla 

 Dominik Čermák   („projektant“) 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 
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 Hážovice 2085, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 e-mail: domcermak@seznam.cz 

 tel.: +420 739 887 786 

 

 Ing. arch. Radim Václavík  („vedoucí práce“) 

  

 Ing. Jiří Teslík   („konzultant“) 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Není předmětem bakalářské práce 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a 

číslo jednacího rozhodnutí nebo opatření) 

Není předmětem bakalářské práce 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projekt bakalářské práce navazuje na architektonickou studii a dokumentaci pro 

stavební povolení, vypracovaných během předchozího studia na Fakultě stavební, VŠB-TU 

Ostrava. 
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Architektonická studie: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba I 

 Vedoucí práce: Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. 

Dokumentace pro stavební povolení: 

 Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

 Vedoucí práce: Ing. Miloslav Šindel 

c) Další podklady 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází na parcelách s parcelními čísly 117/1 a 119/1 v katastrálním 

území Hážovice (744727) v okrese Vsetín, Zlínský kraj. Stavební lokalita je umístěna na 

samotný okraj obce Rožnov pod Radhoštěm, v těsném sousedství s obcí Vigantice. 

Parcely jsou v současné době využívány stavebníkem jako zatravněná zahrada s ovocnými 

stromy.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právní předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Lokalita spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Studie i následná dokumentace 

pro provedení stavby byla vypracována s ohledem na tuto skutečnost. Stanoviska CHKO 

Beskydy k navrhovanému objektu nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešenou lokalitu odvodňuje Studený potok, který se po zhruba padesáti metrech vlévá 

do Hážovického potoka, ústícího v Rožnově pod Radhoštěm do Rožnovské Bečvy. Ta je 

součástí povodí Moravy. 
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d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V době vypracování architektonické studie v roce 2010, sloužícího jako podklad pro 

řešení bakalářské práce, byly řešené parcely určeny jako stavební. V průběhu 

následujících let však došlo ke změně územního plánu, včetně řešeného území, které nově 

získalo statut trvale zatravněné plochy. Bakalářská práce proto počítá se změnou využití 

parcel č. 117/1 a 119/1 zpět pro stavební účely.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Předpoklad zahájení výstavby se váže na změnu využití území, ze v současnosti trvale 

zatravněných ploch na stavební parcely.  

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Hážovice (744727), p. č. 117/1 

Hážovice (744727), p. č. 119/1 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Projekt novostavby rodinného domu je určen pouze k bydlení. V návrhu je uvažováno 

se čtyřčlennou rodinou, obývající dům.  

  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

Objekt není v ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je vyhotovena v souladu 

s následujícími zákony a předpisy: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy 

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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

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

- dle novelizované podoby ze dne 28. února 2013 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

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

právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly stanoveny žádné výjimky a úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Novostavba rodinné domu je určena pro bydlení čtyř osob. Zastavěná plocha je rovna 

163,8 m
2
, celková užitná plocha 214,83 m

2
 a obestavěný prostor 871,5 m

3
. Plocha 

stavebního pozemku na parcelách č. 117/1 a 119/1 je celkem 3380 m
2
. Zastavěná plocha 

tedy činí 4,9% z celkového území, zpevněné plochy 88,9 m
2
 (2,6%) a zbytek zeleň 3127,3 

m
2
 (92,5%). 

 

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.) 

Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě 

pod přilehlou komunikací. Odpadní vody budou likvidovány předepsaným způsobem, 

dešťová voda bude zadržována a využita jako užitková voda pro zavlažování zeleně na 

pozemku a drobné zemědělství. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládané započetí výstavby objektu rodinného domu je plánováno na 5. května 

2014. Stavební práce proběhnou v rámci jedné etapy. Předpokládané dokončení a předání 

stavebního díla je 24. prosince 2014.  

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační propočet stavby rodinného domu byl stanoven odhadem dle JKSO 

(Jednotná klasifikace stavebních objektů), hodnoty čerpány z Cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2013 na internetových stránkách www.stavebnistandardy.cz 

Propočet byl vypracován v letošním roce 2014 v rámci cvičení Rozpočtování a 

oceňování staveb, pod vedením Ing. Jana Česelského, Ph.D., který propočet kontroloval. 

Jako cenový ukazatel pro výpočet ceny SO 01 - Rodinného domu byla stanovena 

kategorie 803 (Budovy pro bydlení), konkrétně tedy 803.6 (Domky rodinné jednobytové), 

s materiálovou charakteristikou č. 8 Svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní 

hmoty. Orientační cena za za 1 m
3
 je rovna 5 174 Kč bez DPH. Při celkovém 

obestavěném prostoru 871,5 m
3
, činí orientační cena 4 510 000 Kč bez DPH.  
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Jako další stavební objekty a jejich orientační ceny byly stanoveny následující: 

SO 01 – rodinný dům 871,5 m
3
 5174 Kč/m

3
  4 510 000 Kč (zaokrouhl.) 

SO 02 – terasa  46,72 m
2
 900 Kč/m

2
  45 000 Kč  

SO 03 – komunikace 50 m
2
  1 000 Kč/m

2
  50 000 Kč 

SO 04 – chodník  11  m
2 

 700 Kč/m
2
  8 000 Kč 

SO 05 – kanalizace 23,75 m 4100 Kč/m  98 000 Kč 

SO 06 – vodovod  20,5 m  3800 Kč/m  78 000 Kč 

SO 07 – elektřina  16,1 m
2
 800 Kč/m

2
  13 000 Kč 

SO 08 – oplocení  207,5 m 800 Kč/m  166 000 Kč 

ZRN        4 968 000 Kč 

Projektové a inženýrské práce  5 % ZRN  250 000 Kč 

Zařízení staveniště   1,5% ZRN  75 000 Kč 

Rezerva     5% ZRN  250 000 Kč 

 

Celková zaokrouhlená cena bez DPH    5 543 000 Kč 

 

pozn.: Stavební pozemek o celkové výměře 3 380 m
2
 má při jednotkové ceně 900 Kč/m

2
 

odhadovanou cenu 3 042 000 Kč. Stavební parcely jsou ve vlastnictví stavebníka, z tohoto 

důvodu nebyly započteny do orientačního propočtu nákladů stavby. 

 

(vysvětlivky zkratek: SO – stavební objekt, ZRN – základní rozpočtové náklady, DPH – 

daň z přidané hodnoty 

  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO 01  –  rodinný dům  

SO 02 –  terasa   

SO 03 –  příjezdová komunikace 

SO 04 –  chodník  

SO 05 –  přípojka kanalizace 

SO 06 –  přípojka vodovodu 

SO 07 –  přípojka elektrické energie 

SO 08 –  oplocení 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcelní pozemky s čísly parcel 117/1 a 119/1 v celkové výměře 3 380 m
2
 jsou v Katastru 

nemovitostí (KN) vedeny jako trvalý travní porost a jsou stavebníkem v současné době 

využívány jako zahrady s ovocnými stromy. Stavební pozemek je v mírném svahu na 

jihovýchodní stranu, ze severozápadu lemován příjezdovou komunikací III. třídy ulice 

Hážovice, ze severní strany sousedí s rodinným domem č. p. 2811 na p. č. 117/2. Stavební 

pozemek je v rámci ulice posledním, což z jižní strany umožňuje přímý kontakt s okolní 

zemědělskou krajinou. 

 

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

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na staveništi se před započetím výstavby provedou potřebné sondy k orientačnímu 

zjištění složení zeminy a následnému vypočtení únosnosti zkoumaného vzorku zeminy. 

Z informací geofondu o provedených vrtech v okolí plánované stavby bylo zjištěno, že 

únosná zemina se nachází v malé hloubce pod povrchem. Hladina podzemní vody se 

nachází ve velké hloubce, během zkušebních vrtů nebyla zjištěna. Na řešeném území je 

nízký stupeň nebezpečí výskytu radonu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Lokalita spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Studie i následná dokumentace pro 

provedení stavby byla vypracována s ohledem na tuto skutečnost. Stanoviska CHKO 

Beskydy k navrhovanému objektu nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

  

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

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, není tudíž nutné podnikat 

zvláštní ochranná opatření. Stavební parcela je sice v mírném sklonu, v místě ovšem 

nebyly zaznamenáno žádné nebezpečí vyvozené sesuvy půdy. Tuto skutečnost je však 

nutné posoudit před započetím výstavby zkušebními sondami na stavebních parcelách. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Plánovaná stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, ani ostatní rodinné domy ve 

svém sousedství. Projekt rodinného domu je koncipován tak, aby šetrně zapadal do rázu 

okolní krajiny a nenarušoval její vzhled v rámci Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

Odtokové poměry v oblasti nebudou stavbou ovlivněny. Srážková voda bude zadržována 

na pozemku a následně využita jako užitková voda pro zavlažování rostlin na zahradě. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice ani kácení dřevin není nutné vzhledem k plánované výstavbě. Na 

pozemku se v současnosti nachází několik vzrostlých ovocných stromů, které ovšem 

nebrání plynulému a komfortnímu průběhu výstavby. Tato zeleň bude v průběhu výstavby 

zabezpečena proti poškození a následně využita jako zahrada z ovocných stromů 

rodinného domu. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební parcela je plánována na území v současnosti určené jako trvalý travní porost. Je 

proto nutné dle územního rozhodnutí zažádat o změnu využití území pro účely výstavby. 

 

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

technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy, která 

vytváří jednu z bočních ulic liniové zástavby vesnického charakteru okrajové části 

Hážovice obce Rožnova pod Radhoštěm. Tato komunikace je zhruba po padesáti metrech 

napojena na silnici III. třídy spojující Rožnov pod Radhoštěm s obcemi Vigantice a 

Hutisko-Solanec. V přilehlé komunikaci jsou vedeny veřejné inženýrské sítě kanalizace 

DN300, elektrické energie VN 35 kW vedené pod zemí a vodovodního řádu DN100. 

Z jednotlivých sítí jsou provedeny odbočky na hranici stavebního pozemku, ke kterým 

budou provedeny přípojky k rodinnému domu. V této části obce není realizována 

plynofikace, z tohoto důvodu není stavba zásobována plynem. Veškeré zdroje energií mají 

dostačující kapacitu pro napojení navrhovaného objektu rodinného domu. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Předpokládané započetí výstavby objektu rodinného domu je plánováno na 5. května 

2014. Stavební práce proběhnou v rámci jedné etapy. Předpokládané dokončení a předání 

stavebního díla je 24. prosince 2014. V rámci výstavby není uvažováno s žádnými 

vedlejšími souvisejícími investicemi, či podmínkami nutnými pro uskutečnění realizace 

projektu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba dřevostavby rodinného domu 

určeného výhradně pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Tato rodina je tradičního formátu otec, 

matka a dvě děti. Investor stavby je zároveň stavebníkem, vlastníkem pozemku i budoucím 

uživatelem stavebního díla.  

 Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, koncipován pro jednogenerační bydlení. Hmota 

objektu vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu a je ukončena šikmou sedlovou 

střechou se sklonem střešních rovin 35°. 

 Vnitřní dispozice objektu je přizpůsobena budoucím uživatelům a je zcela určena pro 

účely bydlení čtyřčlenné rodiny – tedy obývací pokoj, kuchyň s jídelním koutem a přilehlou 

venkovní terasou, technickou místností, WC a skladem na zahradnické nářadí v 1.NP a 

ložnicemi s koupelnami a pracovnou v 2.NP. 

 Zastavěná plocha je rovna 163,8 m
2
, celková užitná plocha 214,83 m

2
 a obestavěný 

prostor 871,5 m
3
. Plocha stavebního pozemku na parcelách č. 117/1 a 119/1 je celkem 3380 

m
2
. Zastavěná plocha tedy činí 4,9% z celkového území, zpevněné plochy 88,9 m

2
 (2,6%) a 

zbytek zeleň 3127,3 m
2
 (92,5%). 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska řeší bakalářská práce umístění jednoho objektu, rodinného 

domu, v okrajové části Hážovice města Rožnova pod Radhoštěm. Tato čtvrť je typická 

roztroušenou zástavbou rodinných domů vesnického charakteru, liniově orientovaných dle 
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průběžné hlavní komunikace silnice III. třídy spojující Rožnov pod Radhoštěm s obcemi 

Vigantice a Hutisko-Solanec. 

Vlastní stavební parcela je umístěna na jeden z vedlejších výběžků této silnice v těsném 

sousedství s obcí Vigantice. V rámci ulice je parcela jako poslední ve své řadě a umožňuje 

stavebníkovi přímý kontakt s okolní zemědělskou krajinou z jižní strany. Lokalita se nachází 

uvnitř Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obě tyto skutečnosti se projevily v rámci realizace 

dokumentace pro provedení stavby, která je předmětem bakalářské práce.  

Navrhovaný objekt, stejně jako většina objektů v okolí, je zastřešen sedlovou střechou, 

která si ve spojení s užitím tradičních krajových materiálů, dřeva, klade za cíl nevyčnívat 

v rámci okolní zástavby. 

 

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

Rodinný dům vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu, je dvoupodlažní, 

jednogenerační, zakončen šikmou střechou sedlovou. Hlavní vstup i vjezd na pozemek a 

vstup do objektu jsou situovány ze severozápadní strany, od příjezdové komunikace III. třídy. 

Vedlejší vstupy jsou pak z jihovýchodní strany dveřmi na zahradu, nebo francouzskými okny 

na venkovní terasu domu.  

Ve vstupním 1.NP se nachází zádveří, hala, obývací pokoj, WC, kuchyň s jídelním 

koutem a přístupem na venkovní terasu, technická místnost a sklad pro zahradnické a jiné 

nářadí. V centrální části dispozice je situováno schodiště pro přístup do 2.NP. Vnitřní 

rozdělení prostoru je řešeno minimalisticky, pomocí kolmých stěn a klade si za cíl co nejméně 

rozdělovat vnitřní prostor jen do té míry, do jaké je nutné. Rozmístění jednotlivých místností 

je přizpůsobeno orientaci vůči světovým stranám pro dosažení hygienického komfortu 

z hlediska tepla a oslunění uvnitř objektu a s ohledem pro minimalizování nároků na vytápění 

a chlazení objektu. 

Do centrální spojovací chodby ve 2.NP ústí schodiště ze vstupního podlaží. Vrchní 

podlaží je koncipováno jako relaxační soukromá zóna obyvatel domu. Nachází se zde proto 

ložnice rodičů s vlastní koupelnou, dětský pokoj, druhá koupelna a pracovna.  

Pro venkovní vzhled objektu je důležité několik zásadních faktorů. Šikmá sedlová střecha 

bez přesahů po celém obvodu stavby se skrytým nástřešním žlabem pro ovodnění, svislý 

modřínový obklad bez povrchové úpravy z latí na provětrávané fasádě i střešním plášti, 

rozměrná okna Slavona PROGRESSION s izolačním trojsklem, skrytými okenními rámy 
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v tepelné izolaci a integrovanými žaluziemi a venkovní terasa rovněž z modřínového dřeva 

bez povrchové úpravy. Venkovní terasa je opatřena prvky pro zastínění.  

Dřevostavba je navržena ze systému dřevěných I-profilů Steico WALL a Steico JOIST, 

doplněných vodorovnými příčlemi, prahy a překlady z prvků Steico Ultralam. Konstrukce je 

difúzně otevřená, s provětrávaným povrchově neošetřeným modřínovým obkladem a 

v interiéru provedena deskami Fermacell s nátěrem dle výběru investora. Dům je tepelně 

zaizolován tepelnou izolací z ovčí vlny, která díky keratinovým vláknům dosahuje výborných 

tepelně izolačních vlastností, je do značné míry odolná vlhkosti i hluku.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. Je určen pouze pro bydlení. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro osoby 

s omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb., pokud to není přáním 

investora stavby. Nicméně objekt je přístupný pro osoby takto hendikepované a umožňuje 

jejich pohyb v 1.NP téměř do všech místností. Úroveň vstupního prvního nadzemního podlaží 

je oproti okolnímu terénu vyvýšena pouze o 150 mm. Tato velikost je překonána pomocí 

betonového stupně před hlavním vstupem do objektu a s pomocí druhé osoby bude snadno 

překonatelná pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření při jejím užívání. Při návrhu 

byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích 

na stavby § 15. Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a při stavbě budou použity 

předepsané postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn 

přepěťovým jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti případnému zásahu 

bleskem. Návrh jímací soustavy není předmětem bakalářské práce.  
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Návrh využívá tradiční sloupkové konstrukce pro dřevostavby. Skladby jednotlivých 

konstrukcí jsou popsány v příloze. Založení je provedeno na železobetonové desce 

v zámrzné hloubce. Promrzání základové desky zabraňuje zhutněná vrstva pěnového skla. 

Veškeré svislé nosné i nenosné konstrukce, vodorovné konstrukce stropů i konstrukce 

krovu jsou navrženy ze systému dřevěných I-profilů Steico. Střecha objektu je navržena 

bez přesahů po celém obvodu domu a se skrytým nástřešním okapem. Objekt je 

dvoupodlažní, jednogenerační s dřevěným schodiště v centrální části dispozice.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Rodinný dům je navržen jako dřevostavba s difúzně otevřenými obvodovými 

konstrukcemi. Nosné i nenosné svislé konstrukce, konstrukce stropů i krovu jsou řešeny 

pomocí dřevěných I-profilů Steico WALL nebo Steico JOIST o různých výškách 

v návaznosti na typu konstrukce. Obvodové stěny jsou sendvičové konstrukce 

s provětrávaným obkladem z modřínového dřeva bez povrchové úpravy, stejně jako 

střešní plášť. Obklad je tvořen svislými latěmi. V interiéru jsou stěny tvořeny deskami 

Fermacell a povrchově ošetřeny nátěrem dle výběru investora. Konstrukce je prostorově 

ztužována vodorovnými příčlemi, prahy a překlady z dřevěných profilů Steico Ultralam. 

Způsoby řešení jednotlivých konstrukčních detailů jsou specifikovány v přiložených 

detailech stavebních konstrukcí a skladeb. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a 

předpisů. Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují 

předepsanou životnost vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání 

objektu. Jsou dimenzovány tak, aby nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Vytápění objektu je řešeno pomocí deskových radiátorů v jednotlivých místnostech. 

Celková koncepce návrhu počítá s jejich minimálním využitím vzhledem k navrhovaným 



Bakalářská práce 

 

Dominik Čermák 
 

29 

konstrukcím, které si kladou za cíl přiblížit se hodnotám pro navrhování pasivních domů  

a tím minimalizovat požadavky na vytápění. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země – 

voda, které také slouží pro ohřev teplé užitkové vody. Větrání je zajištěno řízené 

s rekuperací tepla. Přehřívání objektu je zabráněno pomocí speciálních integrovaných 

žaluzií s tepelně izolační funkcí a v 1.NP z jižní a východní strany pomocí zastínění 

z dřevěných prvků venkovní terasy.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Objekt je ovšem vykazuje do jisté míry požární nebezpečí v celém svém objemu v důsledku 

užití dřevěného konstrukčního systému Steico. Hasební voda je  

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem bakalářské práce 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Objekt do jisté míry vykazuje zvýšené riziko požárního nebezpečí v důsledku užití 

dřevěných konstrukcí pro svislé a vodorovné konstrukce, i konstrukci krovu, včetně 

opláštění objektu.  

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Z hlediska únikových cest je z přízemí možný únik všemi možnými otvory – okna, 

dveře – z 2.NP vede pouze jediná úniková cesta a to schodištěm v centrální části 

dispozice. 
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e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také odstup od 

komunikace. Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost a 

kuchyň. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

V rodinném domě je u vstupu umístěn hasicí přístroj. Požární vodu je možné rovněž 

čerpat z nedalekého Studeného potoka. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Případný vznik požáru je hašen pomocí Hasičského záchranného sboru (HZS) 

v Rožnově pod Radhoštěm a Sbory dobrovolných hasičů (SDH) v Hážovicích a ve 

Viganticích. Přístupová komunikace silnice III. třídy umožňuje příjezd i požárních zásah 

veškerému typu hasicí techniky.  

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem bakalářské práce 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a 

ochranu proti únikům tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré skladby jsou 

detailně včetně nákresu popsány v příloze. Skladby obvodové stěny, střešního pláště a 

podlahy na terénu byly posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011. Výsledky 

těchto posouzení jsou rovněž v příloze. 

Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěnou sendvičovou difúzně otevřenou konstrukcí 

s provětrávaným obkladem z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. Skladba 

konstrukce o celkové tloušťce 565 mm dosahuje hodnoty U (součinitel prostupu tepla) 

rovnu 0,09 W/m
2
K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy jsou v rozmezí U = 0,12 – 

0,18 W/m
2
K. Skladba této konstrukce od interiéru k exteriéru je následující: deska 

Fermacell (tl. 18 mm), instalační předstěna tvořená vodorovným roštem z dřevěných latí 

60 x 40 mm á 600 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 60 mm), 

OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 22 mm), parozábrana Isocell FH – II (tl. 0,3 mm), nosná 

konstrukce z dřevěných I-profilů Steico WALL SW60 á 800 mm, vyplněná tepelnou 

izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 300 mm), dřevovláknitá deska Hofatex UD50 (tl. 

50 mm), větraná mezera se svislým roštem z dřevěných latí 40 x 60 mm á 800 mm (tl. 40 

mm), větraná mezera s vodorovným roštem z dřevěných latí 50 x 40 mm á 600 mm (tl. 50 

mm), modřínový obklad ze svislých latí 80 x 25 mm s mezerami 20 mm.  

Konstrukce střešního pláště jsou dřevěnou sendvičovou difúzně otevřenou konstrukcí 

s provětrávaným obkladem z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. Skladba 

konstrukce o celkové tloušťce 640 mm dosahuje hodnoty U (součinitel prostupu tepla) 

rovnu 0,09 W/m
2
K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy jsou v rozmezí U = 0,10 – 

0,15 W/m
2
K. Skladba této konstrukce od interiéru k exteriéru je následující: deska 

Fermacell (tl. 18 mm), instalační předstěna tvořená vodorovným roštem z dřevěných latí 

60 x 40 mm á 600 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 60 mm), 

OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 22 mm), parozábrana Isocell FH – II (tl. 0,3 mm), nosná 

konstrukce z dřevěných I-profilů Steico WALL SW60 á 800 mm, vyplněná tepelnou 

izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 360 mm), pojistná hydroizolace Difflex 100 (tl. 

0,25 mm), větraná mezera se svislým roštem z dřevěných latí 50 x 60 mm á 800 mm (tl. 

50 mm), OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 25 mm), hydroizolace Jutadach 160 Rf, větraná 

mezera se svislým roštem z dřevěných latí 40 x 40 mm á 800 mm (tl. 40 mm), větraná 

mezera s vodorovným roštem z dřevěných latí 40 x 60 mm á 600 mm (tl. 40 mm), 

modřínový obklad ze svislých latí 80 x 25 mm s mezerami 20 mm.  
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Skladba podlahy na terénu posuzované v programu TEPLO 2011 je od interiéru 

k exteriéru následující. Parketové vlysy (tl. 20 mm), kročejová izolace Isolena (tl. 40 mm), 

hydroizolace Siplast Parafor Solo FF (tl. 4 mm), železobetonová deska (tl. 250 mm), 

separační geotextilie, štěrk z pěnového skla (tl. 500 mm) zhutněného ve dvou vrstvách pro 

zajištění tepelné izolace základové železobetonové desky a zajištění ochrany proti 

promrzání základové konstrukce, separační geotextilie, drenážní vrstva ze štěrku frakce 32 

– 63 mm (tl. 150 mm) 

Ostatní vnitřní svislé i vodorovné konstrukce jsou rovněž řešeny pomocí dřevěných I-

profilů Steico či KVH hranolů, vyplněny tepelnou izolací Isolena Optimal o různých 

tloušťkách, dle přiložených skladeb jednotlivých konstrukcí, pro zajištění ochrany proti 

šíření hluku a opláštěny deskami Fermacell.  

Dům je navržen tak, aby maximálně využíval sluneční energie v návaznosti na svou 

orientaci vůči světovým stranám a velkým okenním otvorům. Ty jsou osazeny v úrovni 

tepelné izolace a z exteriérové strany překryty tepelnou izolací, takže navozují dojem 

neviditelným rámů. Tento prvek však kromě estetických vlastností v sobě nese i tepelně 

technické kvality. Přehřívání stavby zabraňují integrované žaluzie v izolačním trojskle 

okna Slavona PROGRESSION. Okna v 1.NP jsou z jihovýchodní strany chráněna 

stínícími prvky venkovní terasy proti pronikání slunečních paprsků do interiéru objektu 

v letních měsících.  

Veškeré konstrukce a jejich napojení musí být provedeny vzduchotěsně, aby 

nedocházelo k únikům tepla netěsnostmi. Výplně otvorů budou oblepeny izolačními 

páskami a styky desek tvořících záklop zatmeleny. Těsnost objektu bude při realizaci 

ověřena „Blowerdoor“ testem  

Při návrhu je počítáno s dostatečnou osvětou budoucích uživatel objektu v oblasti 

šetření energií, vysvětlení principů tepelné ochrany budovy a využití stínících prvků. 

Kvalitní vnitřní prostředí zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla, čímž rovněž dochází 

ke snížení tepelných ztrát objektu a užití vytápění pomocí tepelného čerpadla země – voda 

je i díky vynikajícím hodnotám U skladeb obvodových konstrukcí zcela minimalizováno.  

 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem bakalářské práce 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

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

Větrání je v celém objektu řešeno řízeně s rekuperací tepla. Ve všech místnostech je 

navíc možné i klasické větrání otevřením oken. Každá obytná místnost je přirozeně 

osluněna oknem, míra denního oslunění splňuje požadavky dle platné normy. Objekt bude 

zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, na kterou bude napojen vodovodní 

přípojkou. Stavba negativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci stavební lokality nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu 

z podloží. Získané údaje budou aktualizovány průzkumnými sondami před započetím 

výstavby a výsledky případně zohledněny ve změně projektové dokumentace. Jako 

protiradonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace s ochranou proti 

pronikání radonu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou 

 

d) Ochrana před hlukem 

Lokalita není zasažena žádným zdrojem hluku v okolí, který by převyšoval hodnoty 

předepsané platnou normou. Nejbližší silniční komunikace III. třídy s vyšším provozem 

automobilové a nákladní dopravy je více než 50 metrů vzdálená a od hluku kryta okolní 

zástavbou a vzrostlými stromy.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Veškeré veřejné inženýrské sítě jsou vedeny v přilehlé komunikaci III. třídy ulice 

Hážovice. Konkrétně se jedná o vodovod, kanalizaci a síť elektrické energie. Na hranici 

stavební parcely jsou vyvedeny odbočky, ke kterým budou vyhotoveny přípojky vedené 

v zemi až k navrhovanému objektu. Na hranici pozemku stavebník vyhotoví revizní 

šachtu kanalizace, vodoměr s hlavním uzávěrem vody, elektroměr s rozvaděčem. V této 

části obce nebyla provedena plynofikace a tedy ani navrhovaný objekt nepočítá 

s přípojkou plynu.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro připojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit 

přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské 

práce. Jejich předběžné umístění je vyobrazeno na výkresu Koordinační situace v příloze. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Na stavební parcele bude vyhotovena příjezdová cesta pro osobní automobil ke 

krytému garážovému stání na severní straně rodinného domu. Tato cesta bude tvořena 

dlažbou, později specifikovanou dle požadavků stavebníka. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy, která 

vytváří jednu z bočních ulic liniové zástavby vesnického charakteru okrajové části 

Hážovice obce Rožnova pod Radhoštěm. Tato komunikace je zhruba po padesáti metrech 

napojena na silnici III. třídy spojující Rožnov pod Radhoštěm s obcemi Vigantice a 

Hutisko-Solanec. 

 

c) Doprava v klidu 

U objektu rodinného domu bude umožněno parkování jednoho osobního automobilu 

na krytém parkovacím stání na severní straně domu. Na příjezdové komunikaci na 

stavebním pozemku bude možné dočasné zaparkování více osobních automobilů bez 

krytého stání. 
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d) Pěší a cyklistické stezky 

Od hranice pozemku bude k hlavnímu vchodu ze severozápadní strany vyhotoven pěší 

chodníček z plochých kamenů umístěných v trávě. Ostatní pohyb pěších po zahradě bude 

vzhledem k nízké frekvenci a rozlehlosti pozemku umožněn po zatravněných plochách. 

Na zahradě rodinného domu nejsou uvažovány žádné cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních uprav 

a) Terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je pouze v mírném jižním až 

jihovýchodním svahu, není nutné aplikovat výraznější terénní úpravy. V místě umístění 

stavby bude sejmuta ornice v dostatečné hloubce pro provedení založení na pěnovém skle 

a železobetonové desce. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou využity po dokončení 

stavby na zahradě jako drobnější terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Stavební parcela je v současné době zatravněna po celé ploše. Při jejím okraji jsou 

vysázeny ovocné stromy. Během výstavby není uvažováno žádné kácení dřevin na 

pozemku. Ovocné stromy budou při realizaci rodinného domu zabezpečeny proti 

poškození a během následného užívání stavebního díla poslouží jako ovocný sad, místo 

pro relaxaci na zahradě. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

 

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

Návrh stavby vychází z myšlenky co nejmenšího vlivu realizovaného objektu na okolní 

životní prostředí. V důsledku toho byly navrženy obvodové konstrukce s velice nízkým U 

(součinitelem prostupu tepla), který zamezuje zbytečným únikům tepla do exteriéru. Tyto 

hodnoty byly optimalizovány pro pasivní domy. A v kombinaci s řízenou rekuperací tepla 

mají ambici přiblížit stavbu standardu pasivního domu. Urbanistické i architektonické 

řešení stavby šetrně vnímá okolní krajinu a snaží se svým tvarem, polohou i užitými 
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materiály co nejvíce zapadat do rázu okolního prostředí. Stavba nebude mít negativní 

vlivy na okolí z hlediska znečištění ovzduší, hlukem, vody, odpadů či půdy. 

 

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 se nachází v CHKO Beskydy, svým charakterem však nenarušuje okolní 

přírodu a je šetrná vzhledem k ochraně dřevin, rostlin i živočichů. Na stavebním pozemku 

se nenachází žádný památný strom a umístění stavby nenaruší žádné z ekologických 

funkcí nebo vazeb vyskytujících se v krajině. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba je umístěna v rámci chráněného území Natura 2000, které je součástí CHKO 

Beskydy. Nachází se zde Ptačí oblast i Evropsky významná lokalita. Stavba však svým 

charakterem nemá žádný negativní vliv na tyto oblasti. 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím ve výškách a nad volnou 

hloubkou. Všichni zúčastnění pracovních musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací 
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a jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 

předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není předmětem bakalářské práce 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

Není předmětem bakalářské práce 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Není předmětem bakalářské práce 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem bakalářské práce 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Není předmětem bakalářské práce 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není předmětem bakalářské práce 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Není předmětem bakalářské práce 
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C Situační výkresy 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.2 Celkový situační výkres 

 

Není předmětem bakalářské práce 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

  

C.4 Vytyčovací výkres 

  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

 

C.5 Architektonická situace 

  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 

Bakalářská práce zpracovává projekt novostavby dřevostavby dvoupodlažního 

rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, určeného výhradně pro bydlení. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba dřevostavby rodinného domu 

určeného výhradně pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Tato rodina je tradičního 

formátu otec, matka a dvě děti. Investor stavby je zároveň stavebníkem, 

vlastníkem pozemku i budoucím uživatelem stavebního díla.  

 Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, koncipován pro jednogenerační bydlení. 

Hmota objektu vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu a je ukončena 

šikmou sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 35°. 

 Vnitřní dispozice objektu je přizpůsobena budoucím uživatelům a je zcela 

určena pro účely bydlení čtyřčlenné rodiny – tedy obývací pokoj, kuchyň 

s jídelním koutem a přilehlou venkovní terasou, technickou místností, WC a 

skladem na zahradnické nářadí v 1.NP a ložnicemi s koupelnami a pracovnou 

v 2.NP. 
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 Zastavěná plocha je rovna 163,8 m
2
, celková užitná plocha 214,83 m

2
 a 

obestavěný prostor 871,5 m
3
. Plocha stavebního pozemku na parcelách č. 117/1 a 

119/1 je celkem 3380 m
2
. Zastavěná plocha tedy činí 4,9% z celkového území, 

zpevněné plochy 88,9 m
2
 (2,6%) a zbytek zeleň 3127,3 m

2
 (92,5%). 

Z urbanistického hlediska řeší bakalářská práce umístění jednoho objektu, 

rodinného domu, v okrajové části Hážovice města Rožnova pod Radhoštěm. Tato 

čtvrť je typická roztroušenou zástavbou rodinných domů vesnického charakteru, 

liniově orientovaných dle průběžné hlavní komunikace silnice III. třídy spojující 

Rožnov pod Radhoštěm s obcemi Vigantice a Hutisko-Solanec. 

Vlastní stavební parcela je umístěna na jeden z vedlejších výběžků této silnice 

v těsném sousedství s obcí Vigantice. V rámci ulice je parcela jako poslední ve své 

řadě a umožňuje stavebníkovi přímý kontakt s okolní zemědělskou krajinou z jižní 

strany. Lokalita se nachází uvnitř Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obě tyto 

skutečnosti se projevily v rámci realizace dokumentace pro provedení stavby, která 

je předmětem bakalářské práce.  

Navrhovaný objekt, stejně jako většina objektů v okolí, je zastřešen sedlovou 

střechou, která si ve spojení s užitím tradičních krajových materiálů, dřeva, klade 

za cíl nevyčnívat v rámci okolní zástavby. 

Z architektonického hlediska rodinný dům vychází z jednoduchého 

obdélníkového půdorysu, je dvoupodlažní, jednogenerační, zakončen šikmou 

střechou sedlovou. Hlavní vstup i vjezd na pozemek a vstup do objektu jsou 

situovány ze severozápadní strany, od příjezdové komunikace III. třídy. Vedlejší 

vstupy jsou pak z jihovýchodní strany dveřmi na zahradu, nebo francouzskými 

okny na venkovní terasu domu.  

Ve vstupním 1.NP se nachází zádveří, hala, obývací pokoj, WC, kuchyň 

s jídelním koutem a přístupem na venkovní terasu, technická místnost a sklad pro 

zahradnické a jiné nářadí. V centrální části dispozice je situováno schodiště pro 

přístup do 2.NP. Vnitřní rozdělení prostoru je řešeno minimalisticky, pomocí 

kolmých stěn a klade si za cíl co nejméně rozdělovat vnitřní prostor jen do té míry, 

do jaké je nutné. Rozmístění jednotlivých místností je přizpůsobeno orientaci vůči 

světovým stranám pro dosažení hygienického komfortu z hlediska tepla a oslunění 

uvnitř objektu a s ohledem pro minimalizování nároků na vytápění a chlazení 

objektu. 
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Do centrální spojovací chodby ve 2.NP ústí schodiště ze vstupního podlaží. 

Vrchní podlaží je koncipováno jako relaxační soukromá zóna obyvatel domu. 

Nachází se zde proto ložnice rodičů s vlastní koupelnou, dětský pokoj, druhá 

koupelna a pracovna.  

Pro venkovní vzhled objektu je důležité několik zásadních faktorů. Šikmá 

sedlová střecha bez přesahů po celém obvodu stavby se skrytým nástřešním 

žlabem pro ovodnění, svislý modřínový obklad bez povrchové úpravy z latí na 

provětrávané fasádě i střešním plášti, rozměrná okna Slavona PROGRESSION 

s izolačním trojsklem, skrytými okenními rámy v tepelné izolaci a integrovanými 

žaluziemi a venkovní terasa rovněž z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. 

Venkovní terasa je opatřena prvky pro zastínění.  

Dřevostavba je navržena ze systému dřevěných I-profilů Steico WALL a 

Steico JOIST, doplněných vodorovnými příčlemi, prahy a překlady z prvků Steico 

Ultralam. Konstrukce je difúzně otevřená, s provětrávaným povrchově 

neošetřeným modřínovým obkladem a v interiéru provedena deskami Fermacell 

s nátěrem dle výběru investora. Dům je tepelně zaizolován tepelnou izolací z ovčí 

vlny, která díky keratinovým vláknům dosahuje výborných tepelně izolačních 

vlastností, je do značné míry odolná vlhkosti i hluku.  

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je pouze v mírném jižním 

až jihovýchodním svahu, není nutné aplikovat výraznější terénní úpravy. V místě 

umístění stavby bude sejmuta ornice v dostatečné hloubce pro provedení založení 

na pěnovém skle a železobetonové desce. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou 

využity po dokončení stavby na zahradě jako drobnější terénní úpravy. 

Pro rodinné domy není stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb., 

pokud to není přáním investora stavby. Nicméně objekt je přístupný pro osoby 

takto hendikepované a umožňuje jejich pohyb v 1.NP téměř do všech místností. 

Úroveň vstupního prvního nadzemního podlaží je oproti okolnímu terénu 

vyvýšena pouze o 150 mm. Tato velikost je překonána pomocí betonového stupně 

před hlavním vstupem do objektu a s pomocí druhé osoby bude snadno 

překonatelná pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení, oslunění 

 

Zastavěná plocha je rovna 163,8 m
2
, celková užitná plocha 214,83 m

2
 a 

obestavěný prostor 871,5 m
3
. Plocha stavebního pozemku na parcelách č. 117/1 a 

119/1 je celkem 3380 m
2
. Zastavěná plocha tedy činí 4,9% z celkového území, 

zpevněné plochy 88,9 m
2
 (2,6%) a zbytek zeleň 3127,3 m

2
 (92,5%). 

Umístění domu na stavební pozemek je podřízeno pohybu slunečních paprsků, 

rovněž i jeho natočení a uspořádání vnitřních dispozic je podřízeno této 

skutečnosti. Vstup, garážové stání, hygienické zázemí a technická místnost se 

skladem jsou proto situovány k severní straně objektu, zatímco obytné místnosti 

jsou směrem na jih a západ, kuchyň k východu, z níž je přístup na venkovní terasu. 

Ta slouží pro zastínění objektu před slunečními paprsky během letních měsíců a 

zabraňuje tak přehřívání interiéru. Všechny obytné místnosti jsou vybaveny 

otevíravými okny a je tedy zaručeno dostatečné zajištění hygienických požadavků 

z hlediska denního oslunění a větrání. To je rovněž prováděno řízeně s rekuperací 

tepla. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

 

d1)  Příprava území a územní práce 

 

Před započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice 

v tl. 20 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní 

úpravy stavební parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové 

dokumentace. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost 

zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby 

jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací 

základových konstrukcí. Výkop je potřeba chránit před zaplavením od dešťové 

vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude voda odčerpána 

čerpadlem z šachty připravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude následně 

použit k zásypům. Zjistí-li inženýrský geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina 

je nevhodná k následným zásypům, bude pro zásypy použito náhradního materiálu, 
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který zajistí dodavatel a který bude schopen dosáhnout předepsaných limitů 

zhutnění a ulehlosti. Nevhodný či přebytečný výkopek bude v tomto případě 

použit pro terénní úpravy okolo objektu. 

 

d2)  Základy 

 

Založení objektu bude provedeno v zámrzné hloubce pomocí základové desky. 

Základová deska bude uložena v hloubce 310 mm pod úrovní ±0,000, která je 

rovna roviny podlahy v 1.NP. Deska bude tvořena železobetonem s pevností 

C20/25 – XC2 o tloušťce 250 mm, vyztužena sítí KARI AQ60 s oky 150 x 150 

mm. Do základů budou uloženy zemnící pásky a výztuž dle statického výpočtu. 

Základovou konstrukcí budou procházet prostupy rozvodů kanalizace, které budou 

náležitě zaizolovány v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot. Tyto prostupy 

budou upřesněny specializovanými částmi projektu (zdravoinstalace).  

Základová deska bude zaizolována z důvodu uložení v zámrzné hloubce silnou 

vrstvou sypaného pěnového skla, zhutněného ve dvou vrstvách. Celková mocnost 

500 mm zajistí dosažení požadovaných teplot v základové spáře -0,310 mm a 

zabrání tak promrzání základové spáry a s tím spojené nebezpečí objemových 

změn v tomto prostoru. 

Pod vrstvou zhutněného pěnového skla se nachází drenážní vrstva štěrku frakce 

32 – 63 mm o tloušťce 150 mm, která zabraňuje hromadění vody pod základovou 

konstrukcí. Tato voda je pomocí drenážních trubek o průměru 80 mm odváděna 

mimo objekt a ústí do nedalekého Studeného potoka mimo stavební pozemek. 

 

d3)  Svislé nosné konstrukce 

 

 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny jako sendvičová difúzně otevřená 

dřevěná konstrukce z nosných dřevěných I-profilů Steico WALL o různých 

velikostech. Skladby vnějších a vnitřních nosných konstrukcí jsou detailně 

popsány a rozkresleny v příloze. Všechny obvodové konstrukce byly posouzeny 

v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011, jelikož si projekt kladl za cíl přiblížit 

hodnoty součinitele prostupu tepla (U) hodnotám doporučených pro návrh 

pasivního domu. Provětrávané mezery jsou opatřeny mřížkou proti hmyzu a 

ptactvu a průniku jiných nečistot dovnitř skladby konstrukce. 
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Při návrhu obvodové nosné konstrukce bylo dbáno na vysoké nároky na 

součinitel prostupu tepla (U) – celková výsledná hodnota činí 0,09 W/m
2
K při 

tloušťce stěny 565 mm a splňuje tak hodnoty pro návrh pasivních domů U = 0,12 

– 0,18 W/m
2
K. 

1) Skladba obvodové nosné stěny (S1): 

 Název:        tl. [mm]: 

 deska Fermacell       18  

 instalační předstěna - vodorovný rošt z latí 60 x 40 mm 

á 600 mm, TI Isolena Optimal (ovčí vlna)   60 

 OSB 3 B – 4 PD EGGER     22 

 parozábrana Isocell FH – II     0,3 

 nosná konstrukce Steico WALL SW60 á 800 mm, 

TI Isolena Optimal (ovčí vlna)    300 

 dřevovláknitá deska Hofatex UD50     50 

 větraná mezera se svislým roštem 

z latí 40 x 60 mm á 800 mm     40 

 větraná mezera s vodorovným roštem 

z latí 50 x 40 mm á 600 mm      50 

 modřínový obklad ze svislých latí 80 x 25 mm   25 

Celková tloušťka konstrukce:     565 mm 

2) Skladba vnitřní nosné stěny (S2): 

 Název:        tl. [mm]: 

 deska Fermacell       10  

 deska Fermacell (kladeno křížem)    10 

 nosná konstrukce Steico WALL SW45 á 600 mm, 

TI Isolena Optimal (ovčí vlna)    160 

 deska Fermacell       10  

 deska Fermacell (kladeno křížem)    10 

Celková tloušťka konstrukce:     200 mm 
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3) Skladba vnitřní nosné stěny - zesílené (S2a): 

 Název:        tl. [mm]: 

 deska Fermacell       10  

 deska Fermacell (kladeno křížem)    10 

 nosná konstrukce 2x Steico WALL SW45 á 600 mm, 

TI Isolena Optimal (ovčí vlna)    160 

 deska Fermacell       10  

 deska Fermacell (kladeno křížem)    10 

Celková tloušťka konstrukce:     200 mm 

  

d4)  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Vodorovná nosná konstrukce na terénu bude provedena na železobetonové 

desce, která je výše specifikována v kapitole d2) Základy. Skladba podlahy na 

terénu byla posouzena v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011 a vzhledem 

k založení železobetonové desky na 500 mm silné vrstvé pěnového skla umožňuje 

dosažení požadovaných hodnot pro návrh pasivních domů. 

 Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou stejně jako celá novostavba řešeny pomocí 

dřevěných I-profilů Steico JOIST SJ60. Rozmístění profilů je zřejmé z výkresu 

stropu v příloze.  

 

1) Skladba podlahy na terénu (S6): 

 Název:        tl. [mm]: 

 vlysy        20 

 kročejová izolace Isolena     100 

 HI Siplast Parafor Solo FF     4 

 železobetonová deska, C20/25 – XC2, kari síť  250 

 separační geotextilie       

 štěrk z pěnového skla, zhutněno ve 2 vrstvách  500 

 separační geotextilie   

 drenážní vrstva, štěrk fr. 32 – 63 mm   150 

Celková tloušťka konstrukce:     874 mm 
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2) Skladba stropní konstrukce nad 1.NP (S4): 

 Název:        tl. [mm]: 

 vlysy        20 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     20 

 2x dřevovláknitá deska HOBA Hofatex Silent, křížem 30 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     20 

 nosná konstrukce Steico JOIST SJ60 á 500 mm  300 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     22 

 instalační předstěna - vodorovný rošt z latí 60 x 40 mm 

á 600 mm, TI Isolena Optimal (ovčí vlna)   60 

 deska Fermacell      18 

Celková tloušťka konstrukce:     500 mm 

 

3) Skladba stropní konstrukce nad 2.NP (S4a): 

 Název:        tl. [mm]: 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     22 

 2x dřevovláknitá deska HOBA Hofatex Silent, křížem 30 

 nosná konstrukce Steico JOIST SJ60 á 500 mm  300 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     22 

 instalační předstěna - vodorovný rošt z latí 60 x 40 mm 

á 600 mm, TI Isolena Optimal (ovčí vlna)   60 

 deska Fermacell      18 

Celková tloušťka konstrukce:     462 mm 

 

d5)  Schodiště 

 

Schodiště je v rodinném domě umístěno v centrální části dispozice a propojuje 

1. a 2.NP. Schodiště je navrženo jako truhlářský výrobek a jeho rozměry budou 

dodatečně upřesněny po dokončení hrubé stavby. Následně bude zadána výroba 

místnímu truhláři. Jedná se o celodřevěnou konstrukci. Rozměry schodiště jsou 

18x 166,66 x 270 x 1000 mm (výška, hloubka, šířka), velikost jednotlivých 

schodišťových stupňů je 270 x 60 mm, ty jsou vetknuté do dvou bočních schodnic 

o výšce 270 mm a tloušťce 60 mm. Mezi jednotlivými stupni tak vzniká mezera. 
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Schodiště je kompletně provedeno z dubového dřeva, povrchově ošetřeno 

transparentním přírodním podlahovým voskem. Opatřeno kulatým dřevěným 

madlem, rovněž v provedení z dubu. Průměr madla je 50 mm, rovněž ošetřeno 

transparentním přírodním podlahovým voskem. 

 

d6)  Nosné konstrukce střešních plášťů 

 

Střecha objektu rodinného domu je i vzhledem ke způsobu zastřešení okolních 

objektů navržena jako šikmá sedlová střecha se sklonem střešních rovin 35°. 

Nosná konstrukce střešního pláště je tvořena stejně jako zbytek domu z nosných 

dřevěných I-profilů Steico JOIST SJ60 o výšce 360 mm, vyplněných izolací z ovčí 

vlny Isolena Optimal. Rozmístění jednotlivých střešních nosníků je detailněji 

vyobrazeno na výkresu krovu v příloze. 

 

d7)  Skladby střešních plášťů 

 

Rovněž u skladby střešního pláště bylo dbáno na návrh konstrukce vzhledem 

k nízkému součiniteli prostupu tepla (U) tak, aby výsledky posouzení v programu 

Stavební fyzika – TEPLO 2011 odpovídaly hodnotám pro pasivní domy U = 0,10 

– 0,15 W/m
2
K. U skladby střechy s celkovou tloušťkou 640 mm bylo dosaženo 

hodnoty U = 0,09 W/m
2
K. 

 

1) Skladba střešního pláště (S5): 

 Název:        tl. [mm]: 

 deska Fermacell       18  

 instalační předstěna - vodorovný rošt z latí 60 x 40 mm 

á 600 mm, TI Isolena Optimal (ovčí vlna)   60 

 OSB 3 B – 4 PD EGGER     22 

 parozábrana Isocell FH – II     0,3 

 nosná konstrukce Steico JOIST SJ60 á 500 mm, 

TI Isolena Optimal (ovčí vlna)    360 

 pojistná hydroizolace Difflex 100     0,25 

 větraná mezera se svislým roštem 
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z latí 50 x 60 mm á 800 mm     50 

 OSB 3 B – 4 PD, EGGER     25 

 hydroizolace Jutadach 160 Rf     

 větraná mezera se svislým roštem 

z latí 40 x 40 mm á 800 mm      40 

 větraná mezera s vodorovným roštem 

z latí 40 x 40 mm á 600 mm      50 

 geotextilie PES 200gr, Colorgen T200 (černá)  

 modřínový obklad ze svislých latí 80 x 25 mm   25 

Celková tloušťka konstrukce:     640 mm 

Na střešním plášti se nacházejí sněhové zachytávače, tvořené dřevěnou 

kulatinou a kotvené zámečnickými výrobky, detailněji specifikovanými v příloze 

zámečnických výrobků. Rovněž jsou zde popsány stupně pro přístup k větracímu 

komínku, umístěnému u hřebene střešního pláště, ke kterým je navržen žebřík na 

fasádu, umístěný na jihovýchodní fasádě rodinného domu. 

 

d8)  Půdní prostor 

 

Nad 2.NP se nachází půdní prostor, který však vzhledem k malému objemu 

není využívaný, ani přístupný.  

 

d9)  Komíny 

 

 Vytápění objektu je řešeno pomocí tepelného čerpadla země – voda. V návrhu 

tedy není uvažováno s komínem. Na střešní rovině se nachází pouze větrací 

kanálek pro odvětrání kanalizace. 

 

d10) Příčky 

 

Vnitřní příčky jsou v interiéru navrženy rovněž ze dřevěné konstrukce, 

tentokrát však s KVH hranoly, které nahrazující nosníky Steico, užité v ostatních 

svislých i vodorovných konstrukcích. 
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1) Skladba vnitřní příčky (S3): 

 Název:        tl. [mm]: 

 deska Fermacell       15 

 nosná konstrukce KVH hranol 70 x 60 mm á 600 mm 

TI Isolena Optimal (ovčí vlna)    70  

 deska Fermacell      15 

Celková tloušťka konstrukce:     100 mm 

 

d11) Překlady 

 

 Překlady u navrhované dřevostavby rodinného domu jsou navrženy z nosníků 

na bázi dřeva Steico Ultralam R. Tyto prvky dosahují skvělých tepelně 

technických i statických vlastností a jsou použity jako příčle, prahy i překlady. 

Detailnější výpisy všech překladů jsou v příloze truhlářských výrobků a jsou 

rovněž vypsány i v půdorysech jednotlivých pater. Pohled na panely obvodových 

konstrukcí, ze kterých je zřejmé jejich přesné umístění, je v příloze na 

samostatných výkresech. 

 Prvky Steico Ultralam R jsou tvořeny profily 300 x 60 mm, 300 x 50 mm, 200 

x 50 mm, 100 x 50 mm a nabývají délek v závislosti na řešeném otvoru ve 

stavební konstrukci. Jejich uložení je na každé straně 60 mm a jsou ukotveny vždy 

ke zdvojenému nosníku Steico WALL SW60. 

 

d12) Podhledy 

 

Podhledy jsou u rodinného domu řešeny izolační předstěnou, ve které budou 

vedeny instalace elektřiny a osvětlení. Zároveň do ní budou zabudována světla. 

Podhledy jsou tvořeny deskou Fermacell o tloušťce 18 mm, vodorovným roštem 

z dřevěných latí 60 x 40 mm á 600 mm a vyplněny tepelnou izolací z ovčí vlny 

Isolena Optimal o tloušťce 60 mm. Záklop vytváří OSB deska 3 B – 4 PD, 

EGGER s tloušťkou 22 mm. Povrchová úprava podhledu bude projednána se 

stavebníkem v průběhu výstavby objektu. 
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d13) Podlahy 

 

Skladba podlahy na terénu byla posouzena v programu Stavební fyzika – 

TEPLO 2011. Železobetonová deska, která je založena v zámrzné hloubce, je 

tepelně zaizolována 500 mm silnou vrstvou pěnového skla, aby nedocházelo 

k promrzání v základové spáře. Z hlediska skladby samotné podlahy se jedná o 

hydroizolaci Siplast Parafor Solo FF, tl. 4 mm, následně kročejovou izolaci z ovčí 

vlny Isolena Silent tl. 40 mm a parketové vlysy tl. 20 mm. Podlaha ve 2. NP je 

tvořena záklopem z OSB desek 3 B – 4 PD EGGER tl. 20 mm, křížem kladených 

dvou vrstev dřevovláknité desky HOBRA Hofatex o celkové tloušťce 60 mm a 

parketových vlysů tl. 20 mm. Při návrhu byl kladen důraz na tepelnou i akustickou 

pohodu navrhovaných skladeb. 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 

 

V konstrukci podlahy na terénu je použita hydroizolace Siplast Parafor Solo 

FF, tl. 4 mm, která zabraňuje průniku vody a zároveň chrání dům před negativními 

účinky radonu. Stavební parcela se nachází na území s nízkým výskytem radonu, 

pro její ochranu tedy stačí běžná živičná hydroizolace. Pod základovou deskou je 

užito separačních geotextilií pro oddělení jednotlivých vrstev – železobetonové 

desky, tepelně izolační vrstvy pěnového skla a drenážní vrstvy ve formě štěrku 

frakce 32 – 63 mm. 

Extrudovaný polystyren z boku základové desky je po celé své výšce chráněn 

nopovou folií. 

Obvodová stěna i střešní plášť jsou navrženy jako konstrukce difúzně otevřené. 

Na vnitřní straně za instalační předstěnou je umístěna parozábrana Isocell FH – II, 

tl. 0,3 mm. Ve střešním plášti se dále nachází pojistná hydroizolace Difflex 100, tl. 

0,25 mm a hydroizolace Jutadach 160 Rf, která má v sobě integrovanou funkci 

odrazivosti slunečních paprsků a tím umožňuje ochlazování střešního pláště a 

zamezuje nežádoucímu přehřívání interiéru. Pod modřínovými latěmi obkladu je 

umístěna černá geotextilie PES 200gr, Colorgen T200, která zachycuje nečistoty a 

zabraňuje jejich propadávání dovnitř střešního pláště. 
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d15) Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace 

 

Jako tepelná izolace objektu je primárně navržena Isolena Optimal. Tato 

izolace je vyrobena z ovčí vlny a zajišťuje vynikající hodnoty součinitele prostupu 

tepla (U) v rozmezích hodnot doporučených pro pasivní domy. Tepelná izolace je 

v několika tloušťkách, které jsou detailněji popsány v jednotlivých skladbách 

konstrukcí v příloze. Hodnota součinitele tepelné vodivosti činí λ = 0,038 W/mK. 

Tato izolace navíc funguje jako výborný akustický izolant, včetně v objektu 

použité kročejové izolace Isolena Silent. 

 

d16) Omítky 

 

Venkovní fasáda je řešena dřevěným obkladem, v interiéru jsou použity desky 

Fermacell s nátěrem, který bude následně specifikován stavebníkem. 

 

d17) Obklady 

 

V exteriéru je navrhnuta dlažba na příjezdové komunikaci a v prostoru krytého 

garážového stání. Tato dlažba bude specifikována stavebníkem v průběhu 

výstavby. Chodník pro pěší ke vstupu do objektu je tvořen plochými kameny, 

umístěnými v trávě. 

Dřevěný obklad fasády rodinného domu i střechy je tvořen svislými latěmi 

z modřínového dřeva o rozměrech 80 x 25 mm bez povrchové úpravy. Mezi latěmi 

je vždy mezera 20 mm pro jejich dostatečné provětrání, aby se zamezilo hnilobě 

po co možná nejdelší časový úsek. 

Terasa je tvořena fošnami ze stejného dřeva o rozměrech 160 x 50 mm, 

připevněnými k dřevěnému roštu a nosné konstrukci se stínícími prvky, které brání 

přehřívání objektu během letních měsíců. 

Vnitřní obklady jsou použity v technické místnosti, na WC a v koupelnách. 

Detailní specifikace keramických obkladů v jednotlivých místnostech bude 

definována stavebníkem v průběhu výstavby. 
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d18) Truhlářské výrobky 

 

 Z hlediska charakteru stavby, navrženého jako dřevostavba, se v projektu 

vyskytuje značné množství truhlářských výrobků, které jsou blíže specifikovány 

v příloze Truhlářské výrobky. 

Výplně otvorů jsou řešeny převážně okny a dveřmi Slavona PROGRESSION, 

pro které je typické schování rámu při pohledu z exteriéru za tepelnou izolaci. 

Okna jsou v provedení modřín, povrchově ošetřena transparentním lakem Ligno + 

larche (ADLER HighRes), součástí dodávky je kompozitní okapnice metalické 

barvy RAL 9007, okna jsou opatřena izolačními trojskly SGG-CLIMATOP Ultra 

N 18-18 SWS V, s hodnotou součinitele prostupu tepla sklem Ug = 0,5 W/m
2
K a 

se součinitelem propustnosti celkové energie slunečního záření g = 50 %. Trojsklo 

je plněno argonem a je v něm integrována žaluzie ScreenLine, metalické barvy 

S157, ovládaná motorem, která zabraňuje přehřívání interiéru v průběhu letních 

měsíců. Rozměrové specifikace jsou podrobněji popsány v příloze. Otevírání 

otevíravých oken je řešeno skrytými madly v rámu okna.  

Venkovní dveře jsou rovněž dodávkou Slavona PROGRESSION bez 

viditelných rámů. Jedná se o dřevohliníkovou konstrukci s bezpečnostními 

vícebodovými zámky, závěsy BAKA PROTECT 3D a klikami Astra z broušeného 

nerezu. Dveře na terasu jsou posuvné, z modřínu, typu HS Portál HEBE 

SCHIEBE, PROGRESSION se skrytými rámy, opatřeny sklolaminátovými prahy 

h = 17 mm, se součinitelem prostupu tepla U = 0,69 W/m
2
K. Zasklení je 

provedeno stejně jako u ostatních oken. Interiérové dveře jsou několika druhů – 

otevíravé i posuvné. Dřevěné, s povrchovým vzhledem ořechu, s kováním Astra a 

ocelovou lisovanou zárubní v případě otevíravých dveří. Posuvné jsou umístěny na 

stěnu, rovněž v provedení ořech s posuvným kováním, vodící lištou s kolečky, 

garnyží a dojezdovým hranolem, taktéž v provedení ořech. U prosklených dveří 

v interiéru je užito zasklení matným sklem DECORMAT. 

Dalšími truhlářskými výrobky jsou dřevěné schodiště, madlo, nosníky stěn a 

stropů z dřevěných I-profilů Steico WALL a Steico JOIST, vodorovné prvky 

Steico Ultralam R, použité jako příčle, prahy, překlady, dřevěná kulatina jako 

střešní sněhový zachytávač a v neposlední řadě prvky venkovní terasy 

z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. 
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d19) Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky jsou provedeny z plechu  titanzinku (TiZn) o tloušťce 0,8 

mm dle ČSN 73 3610. Detailní specifikace jednotlivých výrobků je uvedena 

v příloze. Jedná se o hranatý střešní svod Romax CZ, z titanzinku o rozměrech 120 

x 120 mm, rozvinuté šířky 500 mm, černé barvy RAL 9005, v dodávce včetně 

doplňků ve stejném provedení. Nástřešní žlab je ve stejném provedení s rozměry 

160 x 120 mm, opatřen čelem a všemi dalšími potřebnými doplňky. Střešní 

zachytávače jsou ukotveny pomocí střešních držáků Platon z pozinkované oceli, 

černé barvy RAL 9005, kotvených po 1000 mm. 

 

 

d20) Zámečnické výrobky 

 

Detailní specifikace zámečnických výrobků je popsána v příloze. Konkrétně 

jsou zde popsány následující. Vstupní branka na pozemek 1000 x 1250 mm, 

jednokřídlová, otevíravá, hliníková, eloxovaná, šedé barvy se zámkem typu FAB a 

výplní z drátu o průměru 5 mm s oky 100 x 100, vážící 23,5 kg. Brána pro vjezd 

na pozemek je stejného provedení jako branka. Její rozměry činí 3000 x 1250 mm, 

váží 69 kg, je manuálně posuvná. Nástěnný žebřík pro přístup na střechu, vážící 30 

kg z pozinkované oceli, černé barvy RAL 9005 včetně kotvícího systému a 

s rozměry 700 x 6500 mm. Stoupací střešní plošiny Platon 800 x 250 x 30 mm, 

v počtu 5 kusů, z nichž každý váží 2 kg. Provedení z pozinkované oceli, v černé 

barvě RAL 9005, včetně kotvícího systému. Kovové krycí mřížky výšky 50 mm, 

zabraňující průniku nečistot, hmyzu a ptáků do větrané mezery fasády a střešního 

pláště z pozinkované oceli, černé barvy RAL 9005. Všechny nosné trámy 

venkovní terasy z modřínových hranolů 160 x 160 mm jsou opatřeny trámovými 

botkami WB38 v celkovém počtu 24 ks s rozměry 160 x 170 mm Domax pro 

kotvení hranolů do betonových základových patek. Provedení zinkovaný plech tl. 

2 mm, vážící 0,555 kg včetně příslušenství pro kotvení do betonu. 
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d21) Malby a nátěry 

 

Veškeré malby a nátěry budou specifikovány stavebníkem v průběhu výstavby 

objektu. Nátěry budou použity pouze v interiéru pro úpravy povrchů stěn a stropů. 

Rovněž k ošetření truhlářských výrobků v interiéru – schodiště a schodišťového 

madla – transparentním přírodním podlahovým voskem. Veškeré dřevěné prvky 

z modřínového dřeva v exteriéru nebudou povrchově ošetřeny. 

 

d22) Venkovní úpravy 

 

Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je pouze v mírném jižním 

až jihovýchodním svahu, není nutné aplikovat výraznější terénní úpravy. V místě 

umístění stavby bude sejmuta ornice v dostatečné hloubce pro provedení založení 

na pěnovém skle a železobetonové desce. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou 

využity po dokončení stavby na zahradě jako drobnější terénní úpravy. Zpevněné 

plochy příjezdové komunikace a chodníku pro pěší vstup do objektu budou řešeny 

dlažbou pro pojezd a parkování osobního automobilu. Chodník tvoří ploché 

kameny umístěné do trávníku. Na stavebním pozemku se nachází vzrostlé ovocné 

stromy, které budou v průběhu výstavby objektu zabezpečeny proti poškození a po 

dokončení stavby využity jako relaxační část zahrady rodinného domu. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

na hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré skladby jsou 

detailně včetně nákresu popsány v příloze. Skladby obvodové stěny, střešního pláště a 

podlahy na terénu byly posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011. 

Výsledky těchto posouzení jsou rovněž v příloze. 

Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěnou sendvičovou difúzně otevřenou 

konstrukcí s provětrávaným obkladem z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. 

Skladba konstrukce o celkové tloušťce 565 mm dosahuje hodnoty U (součinitel 

prostupu tepla) rovnu 0,09 W/m
2
K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy jsou 

v rozmezí U = 0,12 – 0,18 W/m
2
K. Skladba této konstrukce od interiéru k exteriéru je 

následující: deska Fermacell (tl. 18 mm), instalační předstěna tvořená vodorovným 
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roštem z dřevěných latí 60 x 40 mm á 600 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny 

Isolena Optimal (tl. 60 mm), OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 22 mm), parozábrana 

Isocell FH – II (tl. 0,3 mm), nosná konstrukce z dřevěných I-profilů Steico WALL 

SW60 á 800 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 300 mm), 

dřevovláknitá deska Hofatex UD50 (tl. 50 mm), větraná mezera se svislým roštem 

z dřevěných latí 40 x 60 mm á 800 mm (tl. 40 mm), větraná mezera s vodorovným 

roštem z dřevěných latí 50 x 40 mm á 600 mm (tl. 50 mm), modřínový obklad ze 

svislých latí 80 x 25 mm s mezerami 20 mm.  

Konstrukce střešního pláště jsou dřevěnou sendvičovou difúzně otevřenou 

konstrukcí s provětrávaným obkladem z modřínového dřeva bez povrchové úpravy. 

Skladba konstrukce o celkové tloušťce 640 mm dosahuje hodnoty U (součinitel 

prostupu tepla) rovnu 0,09 W/m
2
K. Doporučené hodnoty pro pasivní domy jsou 

v rozmezí U = 0,10 – 0,15 W/m
2
K. Skladba této konstrukce od interiéru k exteriéru je 

následující: deska Fermacell (tl. 18 mm), instalační předstěna tvořená vodorovným 

roštem z dřevěných latí 60 x 40 mm á 600 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny 

Isolena Optimal (tl. 60 mm), OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 22 mm), parozábrana 

Isocell FH – II (tl. 0,3 mm), nosná konstrukce z dřevěných I-profilů Steico WALL 

SW60 á 800 mm, vyplněná tepelnou izolací z ovčí vlny Isolena Optimal (tl. 360 mm), 

pojistná hydroizolace Difflex 100 (tl. 0,25 mm), větraná mezera se svislým roštem 

z dřevěných latí 50 x 60 mm á 800 mm (tl. 50 mm), OSB 3 B – 4 PD EGGER (tl. 25 

mm), hydroizolace Jutadach 160 Rf, větraná mezera se svislým roštem z dřevěných 

latí 40 x 40 mm á 800 mm (tl. 40 mm), větraná mezera s vodorovným roštem 

z dřevěných latí 40 x 60 mm á 600 mm (tl. 40 mm), modřínový obklad ze svislých latí 

80 x 25 mm s mezerami 20 mm.  

Skladba podlahy na terénu posuzované v programu TEPLO 2011 je od interiéru 

k exteriéru následující. Parketové vlysy (tl. 20 mm), kročejová izolace Isolena (tl. 40 

mm), hydroizolace Siplast Parafor Solo FF (tl. 4 mm), železobetonová deska (tl. 250 

mm), separační geotextilie, štěrk z pěnového skla (tl. 500 mm) zhutněného ve dvou 

vrstvách pro zajištění tepelné izolace základové železobetonové desky a zajištění 

ochrany proti promrzání základové konstrukce, separační geotextilie, drenážní vrstva 

ze štěrku frakce 32 – 63 mm (tl. 150 mm) 

Ostatní vnitřní svislé i vodorovné konstrukce jsou rovněž řešeny pomocí 

dřevěných I-profilů Steico či KVH hranolů, vyplněny tepelnou izolací Isolena Optimal 
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o různých tloušťkách, dle přiložených skladeb jednotlivých konstrukcí, pro zajištění 

ochrany proti šíření hluku a opláštěny deskami Fermacell.  

Dům je navržen tak, aby maximálně využíval sluneční energie v návaznosti na 

svou orientaci vůči světovým stranám a velkým okenním otvorům. Ty jsou osazeny 

v úrovni tepelné izolace a z exteriérové strany překryty tepelnou izolací, takže 

navozují dojem neviditelným rámů. Tento prvek však kromě estetických vlastností 

v sobě nese i tepelně technické kvality. Přehřívání stavby zabraňují integrované 

žaluzie v izolačním trojskle okna Slavona PROGRESSION. Okna v 1.NP jsou 

z jihovýchodní strany chráněna stínícími prvky venkovní terasy proti pronikání 

slunečních paprsků do interiéru objektu v letních měsících.  

Veškeré konstrukce a jejich napojení musí být provedeny vzduchotěsně, aby 

nedocházelo k únikům tepla netěsnostmi. Výplně otvorů budou oblepeny izolačními 

páskami a styky desek tvořících záklop zatmeleny. Těsnost objektu bude při realizaci 

ověřena „Blowerdoor“ testem  

Při návrhu je počítáno s dostatečnou osvětou budoucích uživatel objektu v oblasti 

šetření energií, vysvětlení principů tepelné ochrany budovy a využití stínících prvků. 

Kvalitní vnitřní prostředí zajišťuje řízené větrání s rekuperací tepla, čímž rovněž 

dochází ke snížení tepelných ztrát objektu a užití vytápění pomocí tepelného čerpadla 

země – voda je i díky vynikajícím hodnotám U skladeb obvodových konstrukcí zcela 

minimalizováno.  

 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

 

 

f) Způsob založení 

 

Před započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice v tl. 20 cm. 

Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy stavební 

parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. 

Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy 

budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a 

hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je 

potřeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě 

intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně 
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výkopu. Výkopový materiál bude následně použit k zásypům. Zjistí-li inženýrský 

geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina je nevhodná k následným zásypům, bude 

pro zásypy použito náhradního materiálu, který zajistí dodavatel a který bude schopen 

dosáhnout předepsaných limitů zhutnění a ulehlosti. Nevhodný či přebytečný výkopek 

bude v tomto případě použit pro terénní úpravy okolo objektu. 

Založení objektu bude provedeno v zámrzné hloubce pomocí základové desky. 

Základová deska bude uložena v hloubce 310 mm pod úrovní ±0,000, která je rovna 

roviny podlahy v 1.NP. Deska bude tvořena železobetonem s pevností C20/25 – XC2 

o tloušťce 250 mm, vyztužena sítí KARI AQ60 s oky 150 x 150 mm. Do základů 

budou uloženy zemnící pásky a výztuž dle statického výpočtu. Základovou konstrukcí 

budou procházet prostupy rozvodů kanalizace, které budou náležitě zaizolovány 

v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot. Tyto prostupy budou upřesněny 

specializovanými částmi projektu (zdravoinstalace).  

Základová deska bude zaizolována z důvodu uložení v zámrzné hloubce silnou 

vrstvou sypaného pěnového skla, zhutněného ve dvou vrstvách. Celková mocnost 500 

mm zajistí dosažení požadovaných teplot v základové spáře -0,310 mm a zabrání tak 

promrzání základové spáry a s tím spojené nebezpečí objemových změn v tomto 

prostoru. 

Pod vrstvou zhutněného pěnového skla se nachází drenážní vrstva štěrku frakce 32 

– 63 mm o tloušťce 150 mm, která zabraňuje hromadění vody pod základovou 

konstrukcí. Tato voda je pomocí drenážních trubek o průměru 80 mm odváděna mimo 

objekt a ústí do nedalekého Studeného potoka mimo stavební pozemek. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

Vzhledem k charakteru zástavby pro bydlení nebude mít lokalita s RD žádný 

negativní vliv na životní prostředí dle vyhlášky 381/2001. Možnost vsakování 

dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch je prokázána Hydrogeologickým 

posudkem. Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky 

obce Rožnov pod Radhoštěm a v rámci stavební parcely bude umístěno místo pro 

nádoby na tříděný odpad. Systém vytápění nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001. Při 

realizaci dojde ke vzniku odpadu skupiny č.17. Stavební odpad se bude likvidovat 

povoleným způsobem. 
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Návrh stavby vychází z myšlenky co nejmenšího vlivu realizovaného objektu na 

okolní životní prostředí. V důsledku toho byly navrženy obvodové konstrukce s velice 

nízkým U (součinitelem prostupu tepla), který zamezuje zbytečným únikům tepla do 

exteriéru. Tyto hodnoty byly optimalizovány pro pasivní domy. A v kombinaci 

s řízenou rekuperací tepla mají ambici přiblížit stavbu standardu pasivního domu. 

Urbanistické i architektonické řešení stavby šetrně vnímá okolní krajinu a snaží se 

svým tvarem, polohou i užitými materiály co nejvíce zapadat do rázu okolního 

prostředí. Stavba nebude mít negativní vlivy na okolí z hlediska znečištění ovzduší, 

hlukem, vody, odpadů či půdy. 

Stavba se nachází v CHKO Beskydy, svým charakterem však nenarušuje okolní 

přírodu a je šetrná vzhledem k ochraně dřevin, rostlin i živočichů. Na stavebním 

pozemku se nenachází žádný památný strom a umístění stavby nenaruší žádné 

z ekologických funkcí nebo vazeb vyskytujících se v krajině. 

Stavba je umístěna v rámci chráněného území Natura 2000, které je součástí 

CHKO Beskydy. Nachází se zde Ptačí oblast i Evropsky významná lokalita. Stavba 

však svým charakterem nemá žádný negativní vliv na tyto oblasti. 

 

h) Dopravní řešení 

 

Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy, která 

vytváří jednu z bočních ulic liniové zástavby vesnického charakteru okrajové části 

Hážovice obce Rožnova pod Radhoštěm. Tato komunikace je zhruba po padesáti 

metrech napojena na silnici III. třídy spojující Rožnov pod Radhoštěm s obcemi 

Vigantice a Hutisko-Solanec. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

 

Zůstává stávající a nemění se. Stavební parcela pro výstavbu RD není součástí 

záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí 

poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou. Na pozemku bylo 

provedeno měření půdního radonu a závěrem měření je NÍZKÝ radonový index. 

Protiradonové opatření bude spočívat v použití hydroizolační lepenky s 

protiradonovou charakteristikou. Hlavní dopravní tah je od pozemku vzdálen v 

dostatečné vzdálenosti, proto není možno uvažovat žádné hlukové zatížení z dopravy, 
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které by bylo nutno ve vztahu k dané stavební parcele samostatně posuzovat. Není 

znám ani žádný jiný venkovní zdroj hluku v dané lokalitě. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu a č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím 

ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy 

seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané osobní 

ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen 

přístup nepovolaných osob. 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 Není předmětem bakalářské práce 
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E Dokladová část 

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů 

 Není předmětem bakalářské práce 

  

E.2 Projekt zpracovaný báňským úřadem 

 Není předmětem bakalářské práce 
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5. Závěr 

Předmětem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby, jež vycházela z urbanisticko-architektonické studie rodinného domu, zpracované 

v rámci Ateliérové tvorby I a dále rozpracované Dokumentací pro stavební povolení 

v předmětu Ateliérová tvorba Va. 

Rodinný dům byl navržen způsobem, aby šetrně zapadal do lokality, ve které byl umístěn, 

tedy okrajové části Hážovice města Rožnova pod Radhoštěm – v samém srdci Valašska a 

CHKO Beskydy – jak svojí polohou na pozemku, tak zároveň použitím tradičních krajových 

materiálů a stavebního tvarosloví v podobě jednoduchého obdélníkového půdorysu, 

doplněného sedlovou střechou. Zároveň byl brán ohled na minimalizování energetické 

náročnosti budovy. Za tímto účelem byl objekt orientován vůči světovým stranám tak, aby 

během zimního období měl co největší přísun tepla a slunečního svitu, ale aby naopak v létě 

nedocházelo k přehřívání interiéru. Z tohoto důvodu byly rovněž uspořádány vnitřní 

dispozice.  

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony, normami a vyhláškami na území ČR. 

Vzhledem k nemožnému zpracování jiných prací v rámci Ateliérové tvorby jsem byl nucen 

zvolit si právě Ateliérovou tvorbu jako předmět pro zpracování Bakalářské práce. A 

v konečném důsledku jsem za tuto skutečnost i vcelku rád. Po celou dobu se projevovala 

snaha přiblížit objekt co nejvíce pasivnímu standardu. Vnímám, že právě tyto trendy jsou 

nejen v současnosti, ale hlavně směrem do budoucna velice žádoucí a potřebné, a proto jsem 

své úsilí o sebevzdělání během tvorby Bakalářské práce směřoval právě tímto směrem. Díky 

projektu Cesty na zkušenou jsem absolvoval několik tuzemských i zahraničních exkurzí po již 

realizovaných pasivních domech. Tento projekt mi rovněž umožnil absolvovat studijní stáž 

v ateliéru Atos6 u zároveň vedoucího mé práce arch. R. Václavíka, účastnil jsem se v rámci 

Centra pasivního domu studijních workshopů v Brně pod vedením architektů J. Smoly a M. 

Hudce. A všechny tyto získané vědomosti a zkušenosti jsem se snažil zúročit právě 

aplikováním do mé Bakalářské práce. Pevně věřím, že úspěšně. 
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