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Anotace 
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pro stavební povolení na základě architektonické studie rodinného domu s ateliérem 

vytvo eném ve t etím semestru studia. Textovou část bakalá ské práce tvo í Průvodní 
a Souhrnná technická zpráva. Významnou částí práce je část p íloh, kde se nachází 
projektová dokumentace domu. 

 

Anotation... 

 

The main goal of final work is partial documentaion of project execution stage based 

on architectural study of detachet house with studio. The study has been designed  

in the third therm of study. Text part includes DAR (Data accompanying report), 

Technicial report. Important part of work is project documentaion.  
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Seznam použitého značení: 
  

  

 1NP   p ízemí 

 2NP    patro 

 NN   nízké napětí 

 RD   rodinný dům 

SO1    stavební objekt 

VN   vysoké napětí   
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1. Úvod 

  

 Cílem bakalá ské práce je vypracování částečné projektové dokumentace  

pro stavební povolení, která vychází z projektové dokumentace pro stavební povolení, 

vypracované v p edmětu Ateliérová tvorba Va. Obě projektové dokumentace navazují 

na architektonickou studii z druhého ročníku, jejíž cílem byl návrh rodinného domu 

s kancelá í architektka. Hmotovou kompozici domu tvo í dvě tělesa, která jsou spojena 

prosklenou chodbou. Dispozičně je provoz obytné části a provozovny oddělen 

průchozí nosnou vnit ní zdí. ešený dům je součástí menšího navrženého 

urbanistického celku (komunity umělců), kde majitel každého domu je umělcem různě 

založeným a domy jsou vybaveny speciální místností – ateliérem pro výkon umělecké 

činnosti. Urbanistický koncept navazuje na půdorysnou stopu statku,  

který v šedesátých letech 20. století na stavební parcele stál.  
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2. A Průvodní zpráva 

 

2.1 Identifikační údaje 

 

2.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby Rodinný dům s ateliérem architekta  

 

b) místo stavby  Klimkovice – Hýlov 

Parcelní číslo 23ř0  

katastrální území Klimkovice 66631ř  

2.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

Ludvíka Podéště 1Ř75/17 

708 33 Ostrava-Poruba 

 

2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant: Jan Cingel 

   B. Němcové 11 

   74Ř 01 Hlučín 

 

2.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- zadání katedry architektury 

- katastrální mapa 

- místní ohledání 

- stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. ve znění pozdějších p edpisů, 

  vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. ve znění pozdějších p edpisů, p íslušné ČSN 

- p íslušná vyjád ení dotčených orgánů 
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2.3 Údaje o území 
 

a) rozsah ešeného území 

 

ešené území se nachází na nezastavěném území obce Klimkovice Hýlov.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních p edpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

ešená parcela nespadá pod žádnou ochranu. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

 

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

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípadě s regulačním plánem  

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

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu  

s územně plánovací dokumentací 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. 

ve znění pozdějších p edpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

a využívání území. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjád ení a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. 

 

h) seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

opat ení na ešenou stavbu. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

Dotčené sousední pozemky: 

Parcelní číslo 2387/3, katastrální území Klimkovice 

Zastavěná plocha: 1 613m2 

Vlastník: Vávrová Michaela MUDr., Ph.D., Hýlov 36, 742 Ř3 Klimkovice 

Parcelní číslo 2387/4, katastrální území Klimkovice 

Zastavěná plocha: Ř 442m2 

Vlastník: Vávrová Michaela MUDr., Ph.D., Hýlov 36, 742 Ř3 Klimkovice 

Parcelní číslo 2388/1, katastrální území Klimkovice 

Zastavěná plocha: 5 47Řm2 

Vlastník: Vávrová Michaela MUDr., Ph.D., Hýlov 36, 742 Ř3 Klimkovice 

Parcelní číslo 2393/2, katastrální území Klimkovice 

Zastavěná plocha: 3 ř36m2 

Vlastník: Vávrová Michaela MUDr., Ph.D., Hýlov 36, 742 Ř3 Klimkovice 
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Parcelní číslo 2394/1, katastrální území Klimkovice 

Zastavěná plocha: 11 341m2 

Vlastník: Vávrová Michaela MUDr., Ph.D., Hýlov 36, 742 Ř3 Klimkovice 

 

2.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Projektová dokumentace eší novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce,  

na kterou je navázán dvoupatrový prostor pro výkon povolání majitele domu,  

který je p ístupný z domu nebo vlastní venkovním vstupem. S rodinným domem  

je spojena dvoupatrová p ístavba s garáží v p ízemí a ložnicí v pat e. Obě podlaží  

jsou s domem spojena prosklenou chodbou.  

 

b) účel užívání stavby 

 

Větší část domu s obytnou funkcí bude sloužit pro bydlení čty členné rodině.  

Provozní část domu – ateliér architekta bude sloužit pro majitele a dva až t i 

zaměstnance pro výkon povolání. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Projektová dokumentace eší stavbu jako trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních p edpisů1(kulturní památka apod.) 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku  

podle jiných právních p edpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Projektová dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. 

ve znění pozdějších p edpisů, s vyhláškou č. 26Ř/200ř č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších p edpisů a rovněž v souladu s p íslušnými 

ČSN, které se týkají navrhované stavby. 

 

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

právních p edpisů 

 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjád ení a technické podmínky všech 

dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 

právních p edpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

ešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

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

 

Zastavěná plocha:   254,41m2 

Obestavěný prostor:   1872,22m3 

Užitná plocha:   395,4m2 

Počet funkčních jednotek:  2 

Účel stavba:     rodinný dům s provozovnou (ateliérem)  

- Rodinný dům:   1 bytová jednotka 

Počet obyvatel:   4 

- Ateliér:    zasedací místnost v p ízemí, 1 kancelá  v pat e 

Počet pracovníků:   4 
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i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, t ída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 

Není p edmětem bakalá ské práce. 

 

j) základní p edpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

Doba výstavby není ešena. Stavba není členěna na etapy, bude provedena 

jednorázově. 

 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají běžný postup výstavby: 

- zemní práce – úprava terénu a p íprava výkopů pro základy 

- spodní stavba – vybetonování základů 

- hrubá stavba – nosné zdi, p íčky, stropy a st echy 

- zednické práce 

- vnit ní kompletace - podhledy 

- kompletace vnit ních rozvodů, kompletace fasády 

- dokončovací stavební práce 

- okolní zpevněné plochy 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Cena je stanovena hrubým odhadem na 9 600 000 Kč.  

 

2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

za ízení 
 

SO1 – rodinný dům s provozovnou a p istavěnou garáží 

SO2 – domovní čistička odpadních vod 
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3. B Souhrnná technická zpráva 

 

3.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek je situován v klidné části obce Klimkovice – Hýlov. Nachází  

se na okraji obce s nízkou zastavěností. Pozemek je ohraničen z východní strany 

pozemní komunikací druhé t ídy, ze západní strany vzrostlým lesem. V současné době 

není parcela žádným způsobem využita.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

 

Detailní průzkumy a rozbory staveniště nejsou p edmětem bakalá ské práce. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Ochranné pásmo pro nadzemní vedení elektrického proudu NN do 1kV, nacházející  

se na hranici pozemku, podle Energetického zákonu 45Ř/2000 Sb. § 46 odstavce 3 není 

nutné.  

Ochranné pásmo pro nadzemní vedení elektrického proudu VN do 35kV, nacházející  

se na blízkosti pozemku, podle Energetického zákonu 45Ř/2000 Sb. § 46 je 1m.  

Ochranné pásmo vodovodního potrubí do tloušťky 500mm dle zákona 274/2001 Sb. 

ve znění pozdějších p edpisů, § 23 (ochranná pásma) a zejména ČSN 73 6005 

(prostorové uspo ádání sítí technického vybavení) je 1,5m.  
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

ešená parcela se nenachází na poddolovaném území. Na parcelu rovněž nezasahují 

zóny záplavového území.  

 

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

poměry v území 

 

Stavba nemění, nemá vliv na místní odtokové poměry.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

Parcela je v současné době zbavena nízké i vyšší zeleně, kterou byla v době 

zpracování architektonické studie – rok 2012. Na pozemku se nenachází žádné 

konstrukce nebo stavební objekty určené k demolici. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

 

Stavby nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Výstavbu lze realizovat na vlastní parcele, která nutné podmínky 

zajišťuje svou velkou plochou. 

 

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

a technickou infrastrukturu) 

 

Možnost napojení se na technickou infrastrukturu je možná pouze k p ívodu pitné 

vody, elekt iny NN a VN, plynu STL. Je nutno navrhnout vlastní dešťovou  

a splaškovou kanalizaci.  



17 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je možné z východní strany parcely,  

kde se nachází pozemní komunikace druhé t ídy.  

 

3.2 Celkový popis stavby 

 

3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Záměrem projektové dokumentace je výstavba rodinného domu s p idrženou funkcí. 

Rodinné dům o velikosti jedné bytové jednotky se spojenou kuchyní a obývacím 

pokojem, dvěma dětskými pokoji a koupelnou v obou patrech. P idružená funkce – 

prostory pro výkon povolání – ateliér se zasedací místností, skladem a vlastním 

hygienickým za ízením. Na rodinný dům navazuje p ístavba s garáží v p ízemí  

a ložnicí s vlastním hygienickým za ízením ve 2NP. Garáž dimenzovaná pro stání 

dvou osobních automobilů.  

Část rodinného domu s ateliérem je zast ešena vazníkovou pultovou st echou  

o sklonu 15,6%. Část p ístavby je zast ešena plochou st echou s minimálním 

požadovaným sklonem 3%. 

Zastavěná plocha:   254,41m2 

Obestavěný prostor:   1872,22m3 

Užitná plocha:   395,4m2 

Počet funkčních jednotek:  2 

Účel stavba:     rodinný dům s provozovnou (ateliérem)  

- Rodinný dům:   1 bytová jednotka (5+kk) 

Počet obyvatel:   4 

- Ateliér:    zasedací místnost v p ízemí, 1 kancelá  v pat e 

Počet pracovníků:   4  

Sklon st echy:   15,6% - pultová, 3% - plochá 

 

Součástí rodinného domu je, mimo garážové stání pro majitele domu, venkovní stání  

pro 3 až 4 osobní automobily.  
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3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

 

Rodinným dům a jeho umístění na pozemku je navrženo tak, aby bylo co nejlépe 

využito p irozené denní osvětlení obytných částí domu. Umístění domu, společně  

se dvěma dalšími domy na parcele, navazuje na půdorysnou stopu statku,  

který na pozemku 23ř0 v minulosti stával. Jeho zánik je stanoven odhadem na 60. 

letech 20. století. Domy jsou rozmístěny po obvodu parcely a celou ji tak uzavírají  

do jednoho soukromého celku. ešený dům je umístěn na severozápadní straně 

pozemku, což je z hlediska technické a dopravní infrastruktury náročnější ešení 

komunikace umístěna na východní straně, ale vytvá í pocit soukromí a dobrý rozhled 

po okolí. Zpevněná plocha zajišťuje stání pro čty i osobní automobily. 

 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálového a barevného 

ešení 

Rodinný dům je kompozičně rozdělen do dvou hmot – p ístavby a samotného 

rodinného domu. Obě hmoty jsou spojeny prosklenou chodbou, která je vůči hlavním 

hmotám nejnižší. P ístavba je vyšší a nejvyšší je samotný rodinným dům. Fasádu 

rodinného domu tvo í hrubozrnná omítka s nátěrem bíle barvy. Spojovací chodba  

je omítnuta taktéž hrubozrnnou omítkou v barvě venkovní částí rámu oken a dve í – 

tmavě šedou. Na p ístavbě je použit d evěný fasádní obklad, díky kterému tak dům 

lépe zapadá do okolí, do kterého je navržen. Na jižní a západní straně je interiér domu 

spojen s okolní p írodou pomocí velkých prosklených ploch, což také zajišťuje 

prosvětlení interiéru p irozeným světlem. 
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Stavba je navržena jako zděná ze systému Porotherm z důvodů: 

- větší trvanlivosti, vysoké pevnosti zdiva v tlaku 

- ideálního spojení na pero a drážku – zamezuje vznik tep. mostů ve styčné spá e 

- tloušťky ložné spáry do 1mm, což vylučuje vznik tepelného mostu 

- nízkého odporu proti difuzi vodních par 

- rozměry v modulovém systému 

- snadnému navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm 

 

3.2.3 Celkové provozní ešení, technologické výroby 

 

Dům je rozdělen do dvou funkčních jednotek – obytná část a část provozní.  

Obě funkční části jsou vybaveny vlastním vstupem. Jednotlivé provozy jsou od sebe 

rozděleny vnit ní nosnou zdí. V p ízemí jsou však propojeny dve mi. Z hlavní chodby 

rodinného domu je p ístupný vchod do skladu materiálu ateliéru a následně do zasedací 

místnosti ateliéru. 

 

3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Rodinný dům není určen k užívání osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 3řŘ/200ř 

Sb. ve znění pozdějších p edpisů, která stanoví obecně technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  

Provozní část – ateliér a zasedací místnost, je vybavena nižšími prahy pro možnost 

pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

3.2.5 Bezpečnosti p i užívání stavby 

 

Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 

 



20 

 

3.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) stavební ešení 

Rodinný dům je ešen jako zděný objekt ze zdiva Porotherm 44 T Profi Dryfix  

a zast ešen vazníkovým krovem o sklonu 15,6% bez p esahů. P ístavba je ešena jako 

zděný objekt ze zdiva Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix a zast ešen plochou st edou 

s minimální požadovaným spádem 3%. Stavba je založena na základových pasech. 

 

b) konstrukční a materiálové ešení 

 

Zemní práce 

P ed zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Je nutné z etelně vyznačit 

výškový bod, od kterého se budou stanovovat ostatní výšky. 

Vlastní zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice, která bude uložena na vhodném 

místě stavební parcely a po dokončení stavby bude využita k finální terénní úpravě 

pozemku. Následně budou provedeny výkopy pro základové pásy a domovní rozvody 

inženýrských sítí. Zemní práce budou probíhat dle výsledku a doporučení 

geologického posudku parcely. 

Výkop posledních 100mm pro základové pasy bude proveden ručně, těsně  

p ed započetím betonáže základové konstrukce, aby nedošlo k promáčení základové 

spáry. Výkopy pro domovní rozvod inženýrských sítí musí být vyspádovány směrem 

od objektu. 

V průběhu výkopových prací bude t eba základovou spáru vždy důsledně chránit proti 

mechanickému poškození a p ed nep íznivými klimatickými vlivy. 
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Základové konstrukce  

Hloubka základového pasu je navržena na minimální nezámrznou hloubku 0,řm. 

Pevnost zeminy a hloubku základové spáry je nutné ově it autorizovaným geologem 

p ed betonáží základových pasů a tuto skutečnost zapsat do stavebního deníku. 

Stavba je založena na monolitických základových pásech. P i betonáži základových 

konstrukcí nutno za ídit prostupy inženýrských sítí dle projektu. Na betonových 

pasech a štěrkopískovém podsypu bude proveden podkladní beton C16/20 v tloušťce 

0,15m. Betonáž základových pasů nesmí být provedena na podmáčenou základovou 

spáru. Je nutná p ejímka základové spáry autorizovaným geologem. Hutněné násypy 

Pro zhutněné násypy bude použit vhodný materiál (nap . vhodná zemina z výkopů, 

štěrkopísek, stavební recyklát apod.).  

Svislé nosné konstrukce  

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy v zdícím systému Porotherm. Jako obvodové 

nosné zdivo budou použity tvárnice Porotherm 44 T na zdící pěnu Dryfix a Tvárnice 

44 Eko+ Profi na zdící pěnu Dryfix. První ada tvárnic bude vyzděna z Porotherm 30 

T na zdící pěnu Dryfix. Vnit ní nosné zdivo je tvo eno z tvárnic Porotherm 30 Profi 

na zdící pěnu Dryfix. P i zdění je nutno dodržet technologické postupy a p edpisy 

výrobce. Vodorovné nosné konstrukce pro nadokenní a naddve ní p eklady jsou 

použity nosníky Porotherm KP 7. Ztužující věnce jsou železobetonové monolitické. 

Z obvodovým ztužujícím věncem jsou spojeny taktéž dva vnit ní ztužující věnce  

nad vnit ními nosnými zdmi. Detaily jejich provedení a konstrukční ešení (umístění 

tepelné izolace, délky uložení, atd.) nutno ešit dle technických podkladů a postupů 

výrobce. Nad otvory bude z vnější strany věnec kryt věncovkou Porotherm VT Ř.  

Vodorovné konstrukce 

Strop mezi podlažími je ešen systémem Porotherm. Jsou tvo eny cihelnými vložkami 

Miako a keramobetonovými POT nosníky. V RD je podhled tvo en pouze omítkou. 

Podhled nad garáží je z tepelně-technických důvodů obložen tepelnou izolací.  

T i pole stropu jsou klenuty p es šest metr dlouhý prostor, a proto jsou zpevněny 

ztužujícím žebrem. 
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Střecha 

Konstrukce krovu je tvo ena d evěnými vazníky. Rozmístění vazníku je ešeno  

po 1100mm. Vazníky jsou k železobetonovému věnci p ikotveny ocelovým 

úhelníkem. Mezi sebou jsou vazníky ztuženy a zavětrovány. Vazníky jsou hloubkově 

impregnovány pro ochranu p ed d evokazným hmyzem a houbami. St ešní krytina  

je tvo ena hydroizolační folií Dekplan 76.  

Skladby st ech jsou součástí výkresu p íčného svislého ezu budovou - č. 7 a výkresu 

skladby st ech - č. 17. 

Hranatý okapní systém Prefa antracitové barvy, zajišťuje odvod dešťové vody  

ze st ešních rovin – okapní žlaby, dešťové svody, odpadní trouba. Dešťová voda je pak 

vedena kanalizačním potrubím k vsakovací jímce dimenzované pro RD.   

St echa je vybavena světlovodem pro ploché st echy TCR firmy VELUX. Je osazen 

v délce 1,4m, což z tepelně technických důvodů nep edstavuje větší problém v podobě 

tepelného mostu. Slouží pro p ívod denního světla do prostoru schodiště.  

Pro kontrolu a údržbu st echy je ve 2NP umístěn výlez do krovu pultové vazníkové 

st echy, na který navazuje výlez na st echu - světlík CXP firmy VELXU. 

Komín  

Pro odvedení spalin plynového kotle je navrženo komínové těleso Schiedel Uni Plus. 

Průměr průduchu je 160mm, vnější rozměr tvárnic je 340x340mm.  

Dělící konstrukce  

P íčky jsou vyzděné z tvárnic Porotherm 14 Profi na zdící pěnu Dryfix. 

Schodiště 

Schodiště je tvo eno nosnou železobetonovou deskou, vystupující z vlastního 

sníženého základu, vetknutou do nosného obvodového zdiva a navázané na strop 

systému Porotherm dle technických požadavků výrobce. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Návrh odpovídá požadavkům na mechanickou odolnost a stabilitu podle 1Ř3/2006 Sb. 

ve znění pozdějších p edpisů. Stavba je navržena tak, aby působící zatížení v průběhu 

výstavby nemělo za následek z ícení stavby či jejích částí, p etvo ení nosných 

konstrukcí a poškození jiných stavebních konstrukcí. 

3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

Objekt je vybaven vlastní domovní čističkou odpadních vod – SO2, ke které  

je p ivedena splašková kanalizace. 

 

a) technické ešení 

 

Betonová domovní čistička odpadních vod ACO CLARA HOME pro 2-5 obyvatel. 

Vyrobena z železobetonu. Napojena na vsakovací jímku.  

 

3.2.Ř Požárně bezpečnostní ešení 

 

Dům je vytápěn plynovým kotlem. 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

Stavba tvo í jeden stavební úsek (plocha jednoho požárního úseku do 600m2), vyhoví 

dle vyhlášky 23/200Ř Sb. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

Není součástí bakalá ské práce. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Není součástí ešení bakalá ské práce. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 

Není součástí ešení bakalá ské práce. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 

Rodinný dům je nutno umístit minimálně 2m od hranice pozemku a jiných objektů. 

Objekt dále musí být umístěn mimo požárně nebezpečný prostor ostatních budov. 

Veškeré podmínky na umístění jsou splněny.  

 

f) zajištění pot ebného množství požární vody, pop ípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnit ních a vnějších odběrných míst 

 

Není součástí ešení bakalá ské práce. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Je splněna podmínka pro ší ku na p ístupovou cestu (větší než 3m) v závislosti  

na vzdálenost domu od pozemní komunikace větší, než padesát metrů. 

 

h) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními za ízeními 

 

Není součástí ešení bakalá ské práce. 

 

i) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Není součástí ešení bakalá ské práce. 
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3.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Stavba je navržena v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy  

ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla Un,dop. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Nejsou využiti alternativní zdroje energií. 

 

3.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prost edí. Zásady ešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady ešení vlivů stavby na okolí. 

 

Odsávání výparu vzniklých p i va ení v kuchyni je zajištěno p es recirkulační digesto . 

Koupelny a WC jsou větrány pomocí ventilátorů napojených na venkovní prost edí, 

což zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu. 

Kanalizace je odvzdušněna potrubím nad st echu.  

Vytápění je zajištěno podlahovým topením v 1NP. Vytápění 2 NP je zajištěno 

deskovými otopnými tělesy. 

Osvětlení je zajištěno p es dostatečně dimenzované prosklené plochy. 

Zásobování vodou je zajištěno napojením na místní vodovodní ád. 
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3.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vnějšího prost edí 

 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

 

Ochrana proti radonu je zajištěno skladbou podlah. V této skladbě se nachází Glastek 

40 Special Mineral, která je odolný proti st ednímu radonovému indexu. 

 

b) ochrana p ed bludnými proudy 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

d) ochrana p ed hlukem 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

e) protipovodňová opat ení 

 

Parcela není v záplavové zóně, tudíž není nutno budovat protipovodňová opat ení. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

 



27 

 

3.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Napojovací místa technické infrastruktury jsou ešena na úrovní napojení místní 

komunikace na stávající pozemní komunikaci, podél které vedou.  

 

b) p ipojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Potrubí p ívodu dešťové vody je dimenzováno na rozměr DN 32 ze stávají sítě DN 

100. Délka p ípojky cca Ř0m. 

Stávající vedení STL plynu je použito takové na p ípojce. Dílka p ípojky cca Ř5m. 

 

3.4 Dopravní ešení 
 

a) popis dopravního ešení 

 

Na výhodní straně parcely se nachází pozemní komunikace druhé t ídy.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení na stávající komunikaci je ešeno v místě styku ešené parcely s katastrálním 

vymezením pozemní komunikace. Stávající napojení zůstane zachováno.  

 

c) doprava v klidu 

 

Pro dopravu v klidu je navržena zpevněná plocha umístěná naproti vjezdu do garáže 

domu. Zpevněná plocha vytvá í p ed domem dvůr.  
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d) pěší a cyklistické stezky 

 

Podél stávající pozemní komunikace vede pěší stezka, na kterou se napojují nově 

zbudované chodníky umístěné podél navrhovaných místních komunikacích.  

 

3.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 

Z důvodu místních terénních nerovností je nutno terén p ed započetím výstavby 

upravit a srovnat. Vytvo ený násyp pak vytvá í rovnou plochu vhodnou pro umístění 

domu. Výška terénních úprav nep esahuje půl metru.  

 

b) použité vegetační prvky 

 

Tvarní osivo.   

 

c) biotechnická opat ení 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

3.6 Popis vlivu stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Vybraný způsob oh evu vody – plynový kotel, je šetrný k životnímu prost edí.  

Jeho emise znečišťují ovzduší jen málo. Stavba neprodukuje jiný zplodiny, 

neznečišťuje vodu, nevytvá í žádný hluk. 
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b) vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

 

V blízkosti parcely se nachází smíšený les. Výstavbou však nebude žádným způsobem 

narušen. Na parcele stojí vzrostlý buk, se kterým je uvažováno jako s p írodní 

dominantou pozemku a zůstane tudíž zachován.  

Ekologické funkce ani vazby v krajině nebudou narušeny. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

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

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

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

podle jiných právních p edpisů 

 

Stavba nevyvozuje žádná dodatečná a navrhovaná bezpečnostní pásma.  

 

3.7 Ochrana obyvatelstvy 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

3.Ř Zásady organizace výstavby 

 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 
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b) odvodnění staveniště 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení na stávající komunikaci je ešeno v místě styku ešené parcely s katastrálním 

vymezením pozemní komunikace. Stávající napojení zůstane zachováno. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Během výstavby nebudou použity sousední pozemky pro sklad ani pro realizaci. 

Nebudou požity komunikace na sousedních pozemcích.  

 

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

d evin 

 

Staveniště bude ohraničeno systémem dočasného oplocení, což zamezí možnost 

ohrožení na zdraví a zranění ve ejnosti.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

P i výstavbě nevzniknou zábory sousedních pozemků. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí p i výstavbě, jejich 

likvidace 

 

V průběhu výstavby se p edpokládá vznik různých druhů odpadů. Pat í mezi ně zpětně 

nepoužitá zemina, kameny, obaly různých materiálů (p edevším igelitové), zbytky 

eziva, zbytky suti, odpad ze železa. Veškeré obaly je nutno zlikvidovat dle ustanovení 

zákona č. 1Ř5/2001 Sb., O odpadech, a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb., O podrobnostech 

nakládání s odpady. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 

Rozsah zemních prací pro rodinný dům jsou malého rozsahu. Vykopaná zemina bude 

po výstavbě rozhrnuta v okolí objektu.  

 

i) ochrana životního prost edí p i výstavbě 

 

P i provádění prací bude dodržena ČSN Ř3 ř011 Práce s půdou, ČSN Ř3 ř041 

Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN Ř3 ř061 Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch p i stavebních pracích. Zachované d eviny v dosahu 

stavby budou po dobu výstavby chráněny p ed poškozením vhodným způsobem. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpisů 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby  

za provozu, opat ení proti účinkům vnějšího prost edí p i výstavbě apod.) 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Není p edmětem ešení bakalá ské práce.  
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4. Dokladová část 
 

Dokumenty a mapy – vyjád ení o existenci technické infrastruktury.  

Vyjád ení společnosti RWE (vedení plynu), ČEZ (elektrické vedení),  

SmVaK Ostrava (vedení vody). Kanalizace se v blízkosti parcely nenachází.   
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5. Závěr 

 

Rodinný dům je navržen jako zděný ze systému Porotherm, což se ukázalo jako velmi 

vhodným ešením z důvodu jednoduššího návrhu celé konstrukce domu a dalších 

důvodů uvedených výše.  

Odvodnění dešťové vody ze st ešních rovin do okapů může být jednodušší  

na provádění a údržbu, charakteru domu by však lépe vyhovovalo ešení odvodnění 

dovnit  dispozice a to p edevším u p ístavby rodinného domu obložené d evěným 

fasádním systémem. Kvůli otev ené dispozici však bylo toto ešení již zpočátku 

zamítnuto. Navržený okapní systém je však ešen na úrovni fasády, což podporuje 

čistý vzhled všech fasád domu. 

Veškeré technické problémy vzniklé během ešení projektové dokumentace  

byly prokonzultovány se specialisty a následně vy ešeny. 
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6. Seznam použitých pramenů 

 

Vyhláška 4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znění pozdějších 

p edpisů. 

Zákon 185/2001 Sb. o odpadech 

Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. ve znění pozdějších p edpisů 

Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích a využívání území 

Vyhláškou č. 26Ř/200ř č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších p edpis 

Energetického zákonu 45Ř/2000 Sb. 

Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších p edpisů 

ČSN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení 

Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání, ve znění pozdějších p edpisů 

Norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov 

Zákon č. 1Ř5/2001 Sb. o odpadech 

Vyhláška č. 3Ř3/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady 

ČSN Ř3 ř011 Práce s půdou,  

ČSN Ř3 ř041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu,  

ČSN Ř3 ř061 Ochrana stromů 

Technické listy zděného systému Porotherm. 

Technické listy skladeb firmy DEK. 
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