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Abstrakt 

Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší 

novostavbu rodinného domu v Třinci. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu pro 

celoroční obývání. 

Objekt má jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova je zděná z 

keramických tvárnic systému Porotherm, suterénní zdivo z betonových tvárnic a střecha je 

valbová. Objekt je situován na rovinném terénu.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, zděná konstrukce, podzemní podlaží, valbová střecha, vazníkový krov.  

  

  

  

Abstract 

The aim of this thesis is to develop design documents for building construction. This project 

deals with a new building of family house in Třinec. The new building is intended for four 

members family for year round occupancy. 

This bulding has one ground floor and one underground floor. The building is made of 

ceramics brigs blocks from system Porotherm, underground brickwork from concrete breeze 

blocks and the type of the roof is hipped roof. House is situated on flat land.  

  

Keywords 

Family house, brick construction, underground floor, hip roof, linked truss.  
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ÚVOD: 
 
 Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Třinci. Novostavba je určena pro 

čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. 

Objekt má jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova je 

zděná z keramických tvárnic systému Porotherm, suterénní zdivo z betonových 

tvárnic a střecha je valbová. Objekt je situován na rovinném terénu. 
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a) Identifikace stavby 

 

Název stavby: Novostavba rodinného domu na parcele číslo 1367, 

Třinec 739 61 

Místo stavby:    Třinec, Parcelní číslo 1367, katastrální úřad Třinec 

Kraj:     Moravskoslezský 

Stavebník:    Ing. Jana Turoňová 

Investor/sídlo investora:  Ing. Jana Turoňová, Slezská 779, Třinec 739 61 

Projektant:    Vlasta Antoňů 

 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

 

Stavební parcela č. 1367 o celkové výměře 1 600 m2 v katastrálním území 

Třinec Konská. Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 

o šířce 3,5 m. Parcela je situována na rovném území. Pozemek byl užíván jako orná 

půda (ornice 0,2 m), nyní je bez využití a je ve vlastnictví stavebníka. 

 

 

c) Údaje o provedených výzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

 Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 o šířce 

3,5 m. 

Základová půda je tvořena hlinitopísčitým štěrkem. V území byl zjištěn 

radonový index 2. Hladina podzemní vody je 5 m pod terénem, můžeme tedy provést 

studnu, kde bude pitná voda pro RD. Pod silnicí je kabeláž elektřiny a hlavní uzávěr 

plynu s možností připojení. Inženýrské sítě splaškové kanalizace zde nejsou, 

musíme tedy provézt žumpu. 
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d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Všechny požadavky byly splněny. 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

Všechna dotčená ustanovení vyhlášky č. 268 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 

26. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 501/2006 Sb. 

v platném znění je v projektové dokumentaci dodržena. Stavba je řešena plně 

s obecnými požadavky a je v souladu s územním plánem města. 

 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 

Byla povolena výjimka odstupu od regulační uliční čáry. Plánovací informace 

u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona byly splněny. Stavební úřad 

s umístěním nových staveb předběžně souhlasí, územní řízení proběhne společně 

se stavebním. 

 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území 

 

Podmínkou ke kolaudaci je připojení objektu na inženýrské sítě. V rámci 

realizace musí být řešeno zachycení dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch. 

Dočasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku. Na stavbě bude veden 

stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. Všichni pracovníci na stavbě 

budou proškoleni dle platných bezpečnostních předpisů. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Před započetím jakýchkoliv prací, bude provedeno sejmutí ornice v hloubce 

0,2m. Následovat budou zemní práce, betonáž základových pásů, po kterých bude 

technologická pauza (min. 28 dní). Dále výstavba svislých nosných konstrukcí 

suterénu, následně bude provedena stropní konstrukce nad 1.S. Po technologické 

pauze (min. 28 dní) bude provedeno schodiště a svislé konstrukce prvního 

nadzemního podlaží. Poté bude provedena valbová vaznicová střecha. Následovat 

bude vyzdívání vnitřních příček, vnitřní omítky a osazení oken, garážových vrat 

a dveří. Dokončovací práce, vnější omítky, konečné terénní úpravy, budování terasy, 

příjezdové cesty a parkovacích stání. Předpokládaný začátek prací je červenec-

srpen 2013 a předpokládaný konec do konce roku 2014. 

 

 

i) Statické údaje 

 

Odhad ceny hrubé stavby je 4 500 000 Kč. Jedná se o dům s jednou bytovou 

jednotkou. Podlahová plocha bytové jednotky a garáže je 170,57 m2 a suterénu 

je 108,24 m2. Zastavěná plocha je 252,56 m2, užitná plocha je 257,21 m2 a zpevněná 

plocha je 67 m2. 

 

Průvodní zpráva byla vypracována podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

O dokumentaci staveb a slouží jako podklad pro stavební povolení. 

 

 

 

 

Brno, květen 2013 

          Antoňů Vlasta 

 

                 …………………………….. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště  

Stavební parcela č. 1366 o celkové výměře 1 600 m2 v katastrálním území 

Třinec Konská. Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 

o šířce 3,5 m. Parcela je situována na rovném území. Pozemek byl užíván jako orná 

půda (ornice 0,2 m), nyní je bez využití a je ve vlastnictví stavebníka. Pozemek není 

zasažen žádným z ochranných pásem jak hygienické tak památkové ochrany. 

 

b) Urbanistické architektonické řešení stavby 

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní dům částečně podsklepený, 

kde součástí domu je garáž pro jedno stání. Dům je situován přibližně doprostřed 

pozemku, kde před garáží je jedno parkovací místo. Dům má valbovou střechu 

z vazníků. Suterénní zdivo je Tritreg sklepní tvárnice, obvodové zdivo je z Porotherm 

44 EKO+, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D a vnitřní nenosné příčky 

jsou z Porotherm 14 P+D. Strop je sestava stropních prvků a to keramobetonových 

stropních nosníků POT a keramických stropních vložek Miako. Komínové těleso 

Schiedel. Hlavní vstup do budovy je v severní části. Podlaha domu je o 150 mm 

nad upraveným terénem. Dispozice domu je projektována tak, že obývací pokoj 

z kuchyní je orientován na jižní stranu, dětské pokoje na jihozápad, ložnice 

na severozápad a garáž na severovýchod. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Základy tvoří základové pásy z prostého betonu C 20/25 pod obvodovými 

zdmi a základová patka pod komínovým tělesem. Svislé konstrukce jsou Tritreg 

sklepní tvárnice zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 140 mm, obvodové zdivo 

je z Porotherm 44 P+D, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D a vnitřní nenosné 

příčky z Porotherm 14 P+D. Strop tl. 210 mm je tvořen z Porotherm 

keramobetonových stropních nosníků POT vyztuženými svařovanou prostorovou 

výztuží, osové vzdálenosti 625 a 500 mm a Porotherm cihelné vložky Miako. Střešní 

konstrukce je dřevěná vaznicová pokrytá betonovou taškou KMB BETA. Podlahy 

budou provedeny z keramických dlaždic a plovoucí laminátové desky. Výplně otvorů  
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budou dřevěná se skleněnou výplní. Dům je napojen na veřejný plynovod a elektriku. 

Splaškové vody jsou odvedeny do žumpy a dešťová voda do trativodu. Pitnou vodu 

získáme ze studny hluboké 5 m. Vnější plochy jsou zatravněny, pouze parkovací 

stání a vchod jsou vydlážděny z betonové zámkové dlažby. 

 

d)   Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

RD se nachází 5 km od města Třinec, je dobře dostupný automobilem 

i autobusovou dopravou. Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 

1927/1 o šířce 3,5 m, kde jsou umístěny veřejné sítě plynovodu a silnoproudu. 

Hladina podzemní vody je 5 m pod terénem, můžeme tedy provést studnu, kde bude 

pitná voda pro RD. Inženýrské sítě splaškové kanalizace zde nejsou, musíme 

tedy provézt žumpu. 

Řešení zásobování stavby nákladními automobily bude projednáno 

a odsouhlaseno mezi dodavatelem a investorem. 

 

e)   Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 o šířce 

3,5 m. Parkovací stání je provedeno na pozemku na předem určené a navržené 

ploše ze zámkové dlažby uložena v pískovém loži. 

 

f)   Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vlastní stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během stavby 

a montáže bude s odpady nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 185/2001 Sb. O odpadech a příslušnými prováděcími předpisy, zejména Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Povolené limity hluku stanovené § 11 odstavec 4 nařízení vlády č. 502/2000 

Sb. v platném znění tj. 55 dB. Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat 

od 7:00 – 18:00, budou dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 

nařízení vlády v platném znění tj. 60 dB. Nájemníci okolních objektů budou 

seznámeni s prováděním a průběhem stavebních prací. Při výstavbě bude 

pamatováno na maximálně možné vyloučení prašnosti. Při realizaci stavby nesmí 

docházet k znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid vozovky 

před budovou. Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku. 
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Nakládání s odpady 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001. 

 

Kód druhu odpadu   Název odpadu   

 Kategorie 

  15 01 01   Papírový nebo lepenkový obal  O 

  15 01 02   Plastové obaly    O 

  15 01 03   Dřevěné obaly    O 

  15 01 04   Kovový obal     N 

  17 01 01   Beton      O 

  17 01 02   Cihly      O 

  17 02 01   Dřevo      O 

  17 02 03   Plast      O 

  17 03 01   Asfalt s obsahem dehtu   N 

  17 03 02   Asfalt bez dehtu    O 

  17 04 05   Železo nebo ocel    O 

  17 05 04   Zemina nebo kameny   O 

17 06 04   Izolační materiály    O 

  20 01 11   Textilní materiály    O 

  20 03 01   Směsný komunální odpad   O 

O (odpady bez nebezpečných vlastností- tzv. ostatní odpad) 

N (odpady s nebezpečnými vlastnostmi- tzv. nebezpečné odpady) 

 

 Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy 

a likvidovány mimo staveniště, což bude zajištěno prováděcí nebo odbornou firmou. 

Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů. 

 Bude vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 

stavebních prací zapsal ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů 

způsobených jeho činností. 

 Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 odpady 

zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů, vzniklé odpady, 
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které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě, 

nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti 

odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné 

podle druhů kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 

nebo účinkem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup 

na staveniště, na vyžádání předloží dokumentaci a bude poskytovat úplné informace 

související s odpadovým hospodářstvím. Odvoz a zneškodnění odpadů bude 

smluvně zajištěno odbornou firmou. Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit 

příslušnými zákony a předpisy o odpadech.   

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

novostavba rodinného domu neřeší bezbariérový přístup, avšak objekt 

je dobře přístupný.   

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Jako podklady slouží tyto dokumenty: 

Dispoziční řešení předané objednatelem 

Podklad od objednatele – sdělení o nízkém radonovém indexu, geologický průzkum 

V papírové podobě polohopis pozemku (326,000 m.n.m. Bpv). 

Sítě bez kót (profily vodovodu). 

Katastrální mapa 

Dotazník navrhovaných materiálů vyplněný investorem 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém jako podklady slouží tyto dokumenty: 

V papírové podobě polohopis pozemku (326,000 m.n.m. Bpv). 

Sítě bez kót (profily dešťové kanalizace a vodovodu). 

Katastrální mapa 

Na situaci byly vyznačeny vytyčovací body v rozích objektu a vyznačeny polohopisné 

a výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Jedná se o stavební objekt rodinného domu. Přípojky vody a přípojky elektro. 

Na situaci byly vyznačeny vytyčovací body v rozích objektu a vyznačeny polohopisné 

a výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá vlastní 

pozemek, stavební firma zajistí průběžný úklid vjezdu a místní komunikace 

do stavební činnosti. 

Ochrana před negativními vlivy stavby na své okolí bude minimalizace 

provozu nákladní dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude omezena 

na nejmenší možnou míru v pracovní dny a o sobotách. V neděli bude nákladní 

doprava zcela vyloučena. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu 

včetně příjezdu na staveniště, budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti 

na staveništi i podél přepravních tras. Dále při výstavbě bude omezeno skladování 

a deponování volně ložených prašných materiálů na technologické minimum. Hlučné 

mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době. Všechna 

použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude průběžně 

kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek 

či nadměrným emisím výfukových plynů. Negativní dopad stavby při provádění 

na životní prostředí, musí být minimalizováno. Z tohoto důvodu musí každý 

potenciální zhotovitel ve své nabídce do výběrového řízení zpracovat stať 

‘‘minimalizace odpadů stavby na životní prostředí.‘‘ Negativní vlivy budou 

eliminovány. Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, 

které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní topografie, stabilitu 

a erozi půdy. Odpady vznikají při stavbě a provozu jsou odpady známé. Se všemi 

odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv 

na půdu a území.  

Součástí stavby není žádné zařízení na odstraňování odpadů. 
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l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části f). 

Při provádění stavby je nutné dodržet vyhlášku ČÚBP a ČBU č. 324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí zákonem č. 18/2001, kde 

se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením 

vlády č. 523/2002,  362/2005 a 309/2006, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné 

technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejich zpracování 

odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad 

a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění 

předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť 

zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit 

možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost 

zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby Zkoordinovaného 

s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby 

budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy 

pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem 

právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo 

montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. 

Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky pro organizaci bezpečné práce. 

Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen 

pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleni, v rozsahu působností 

a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveni patřičnými pomůckami. 

Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu stavby plně zodpovídá 

zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 

Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny 

oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány 

a odsouhlaseny stavebním úřadem. 
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Dodavatel (zhotovitel stavby) a technologie musí provést její realizaci 

v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a parametrů. 

Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 

Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi: 

Zhotovitel stavby zodpovídá plnění svých povinností, které mu ukládají právní 

předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce, zákon 

č. 309/2066 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb.). Povinnosti zhotovitele 

(i podnikajících fyzických osob, které pracují na staveništi jako zhotovitelé a osobně 

zde pracují) je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v dohodě 

s koordinátorem BOZP a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit 

příslušná potřebná opatření. Základní povinnosti zhotovitele vůči svým 

zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 až § 103. 

Zhotovitel je povinen jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to 

i v případě, že se jedná o dvojčlennou skupinu. Vedoucímu pracovní skupiny musí 

stanovit odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci celé 

skupiny.  O svých povinnostech a právech musí být vedoucí skupiny řádně poučen 

ještě před zahájením prací. Zhotovitel přijímá technická a organizační opatření 

k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, proti propadnutí, sklouznutí 

nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajištění jejich provádění. 

Při práci na střeše je nutné chránit pracovníky ohrožené pádem ze střešních 

plášťů, na volných okrajích, sklouznutím z plochy střechy a ohrožené propadnutím 

střešní konstrukcí. Ochrana proti pádu ze střechy musí být zajištěna nejen po celém 

obvodu střechy, ale i u výlezů, technologických a jiných otvorů.  

 

 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Na projektu budovy byl vypracován statický posudek. V rámci výrobní 

dokumentace existují statické posudky jednotlivých stavebních konstrukcí. Materiály 

mají certifikáty, které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na výstavbu. 
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Všechny prováděcí práce musí být zhotoveny podle současně platných norem ČSN 

a ČSN-EN. 

 

 

3.  Požární bezpečnost 

 

Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a 

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

nutnou k evakuaci z objektu. 

Požadavek na požární odolnost nosné konstrukce je 30 min. Dále jsou 

vypočítány odstupové vzdálenosti, které dle posudku vyhoví a nepřesahují hranice 

pozemku. 

Stavba je jednopodlažní a při evakuaci ji lze opustit vchodovými dveřmi, zadními 

únikovými dveřmi v mezipatře a balkónovými dveřmi v obývacím pokoji. Pozemek je 

přístupný z veřejné komunikace a je možné pro zásah hasičů vjet příjezdem. 

V blízkosti zhruba 100 m je hasičská nádrž. 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Projektová dokumentace splňuje požadavky zákona č. 523/2002, 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.  

Každá místnost je větrána přímým větráním. Odpadní vody jsou odvedeny 

do žumpy a dešťové vody jsou odvedeny do trativodu v souladu s místním 

požadavkem. 

 

 

5.  Bezpečnost při užívání 

 

Bezpečnost stavby je zajištěna uzemněnou elektroinstalací, která je navržena 
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dle ČSN a bude na ni provedena revize. Povrchy v prostorách hygienických uzlů 

jsou omyvatelné a opatřené protiskluznou dlažbou. Investor bude dodavatelem 

seznámen s pravidly bezpečného užívání všech zařízení dodaných do stavby. 

 

 

6.  Ochrana proti hluku 

 

 Ochrana proti hluku díky novým materiálům a technologiím se výrazně 

zlepšila. Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní 

vozidla, rypadla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit 

pouze po omezenou krátkou dobu stavby a lze je hodnotit jako nepodstatné. 

 Budou respektovány podmínky stanovené v ,,oznámení záměru‘‘ zpracované 

ve smyslu  § 6 zákona č. 100/2001. 

 Při stavební činnosti je nutno dodržovat povolené hladiny hluku stanovené NV 

č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

(hygienický limit je 65 dB/A v době od 7:00 hod do 21:00 hod. Noční provoz 

na staveništi bude vyloučen.  

Dle posudku výrobní firmy příčky splňují akustické nároky na stěny 

mezi jednotlivými místnostmi (44dB). Vnější stěna dle údajů výrobce zabezpečuje 

vnitřní prostor z hlediska pronikání hluku z vnějšího prostředí. 

 

 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 

 

 Konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na energetickou 

náročnost budov dle ČSN 73 0540-2. Dokumentace pro stavební povolení 

je zpracována v souladu se zákonem č. 406/2002 Sb. V pozdějších zněních 

a vyhláškou č. 148/2007 Sb. Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 06 0210.  

a) zateplení vnější části konstrukce se pohybuje v požadovaných hodnotách normou 

(koeficient UN). 

b) celková roční energetická spotřeba je 40 kWh/(m2rok). 
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8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Novostavba rodinného domu neřeší bezbariérový přístup. 

 

 

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Podle informací od objednatele se na stavbu vztahuje nízký radonový index 

(bez zvláštních požadavků na izolaci) nutno dokladovat radonovým posudkem. 

Materiály použité k výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Se všemi 

odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv 

na půdu území. Součástí stavby není a nebude žádné zařízení na odstraňování 

odpadů. V zájmovém území ani jeho těsné blízkosti se nenachází žádné chráněné 

části přírody. Nejedná se o území s výskytem chráněných druhů rostlin 

nebo živočichů. Realizací stavby nedojde k ovlivnění žádných chráněných částí 

přírody ve smyslu zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Do prostoru stavby lesní prostory nezasahují. Dotčené území je mimo oblast 

s rizikem seizmických otřesů a konfigurace terénu vylučuje pravděpodobnost 

svahových deformací. Zájmové území neleží v chráněném ložiskovém území. 

Na zájmové území nezasahuje žádný dobývací prostor ani poddolované území.  

 

 

10.  Ochrana obyvatelstva  

 

Stavba splňuje požadavky podle norem. 

 

 

11.  Inženýrské stavby (objekty) 
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a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt je napojen na trativod (dešťové vody), městskou elektřinu 

a komunikaci. Splaškové vody jsou napojeny na žumpu. Pozemek kolem stavby 

bude srovnán dle potřeby domu a osázen vegetací dle investora. 

 Vnitřní ležatá splašková kanalizace bude zhotovena z plastových trub a bude 

napojena na žumpu. Potrubí bude uloženo na 100 mm vysokém pískovém loži 

v minimálním spádu 2 %. Ležaté kanalizační svody uvnitř budovy budou uloženy 

s minimálním krytím. Základovými pásy kanalizace bude procházet předem 

připravenými prostupy. 

 Svislé odpady uvnitř budovy budou zhotoveny z polyetylenových trub. 

Stupačka bude vyvedena nad střechu, kde bude ukončena ventilační hlavicí stejné 

dimenze. Hlavice se osadí 500 mm nad úroveň střechy. Ve výšce cca 1000 mm 

nad podlahou nejnižšího podlaží se osadí čistící kus, který musí být trvale přístupný. 

 

b) Zásobování vodou 

Vodovodní přípojka- na studnu bude umístěn navrtávací pás, ze kterého bude 

řešena vlastní vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude uložena do pískového 

lože o tloušťce 150 mm a obsypaná 300 mm tlustou vrstvou prohozené zeminy, 

případně pískem, na kterém bude výstražná fólie. Zbytek výkopu bude zasypán 

zhutněnou zeminou. 

Spotřeba pitné vody podle směrnice č. 428/2001 Sb. 

- Počet obyvatel domu: 4 osoby 

Specifická potřeba vody na osobu = 150l/osobu*den 

Qp= 4 * 150= 600 l/den 

Maximální denní potřeba vody: 

Qd= 600*1,35= 810 l/den= 33,75 l/h= 0,0094 l/s 

Maximální hodinová spotřeba vody: 

Qh= 33,375 * 1,8= 60,75 l/h= 0,0169 l/s 

 

c) Zásobování energiemi 

 Elektrická energie, je vedena v cestě na severovýchodě objektu. 

 

d) Řešení dopravy 
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 Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 o šířce 

3,5 m. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních 

 Po ukončení stavby bude okolí uvedeno do původního stavu. 

 

f) Elektronické komunikace 

 nejsou řešeny 

 

 

12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

Navrhovaný objekt není objektem výrobním, jedná se o objekt bytového 

charakteru, proto tato kapitola není zpracována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2013 

          Antoňů Vlasta 

 

                 …………………………….. 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, trvalé felonie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Stavební parcela č. 1366 o celkové výměře 1 600 m2 je v katastrálním území 

Třinec Konská. Nyní je bez využití a je ve vlastnictví stavebníka. 

 Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 o šířce 

3,5 m. Terén je téměř rovný s mírným převýšením na severozápadní straně. 

Na pozemku se nenacházejí žádné stromy. Oplocení je do výšky 1,8 m a je tvořeno 

z ocelových sloupků a tkaného pletiva.  Před zahájením výkopových prací 

bude sejmuta ornice o mocnosti 0,2 m. Zemina bude uskladněna v rohu pozemku 

pro pozdější úpravy terénu kolem stavebního objektu. Zemina z výkopů 

bude odvezena na skládku 3 km vzdálené. 

 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Vjezd na pozemek je zajištěn místní účelovou komunikací 1927/1 o šířce 

3,5 m. Hladina podzemní vody je 5 m pod terénem, můžeme tedy provést studnu, 

kde bude pitná voda pro RD. Pod silnicí je kabeláž elektřiny a hlavní uzávěr plynu 

s možností připojení. Inženýrské sítě splaškové kanalizace zde nejsou, musíme tedy 

provézt žumpu. 

 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Vodovodní řad není, ale vodu potřebnou pro betonování máme zajištěnou 

studnou na pozemku (voda je pitná). Na pozemku číslo 1936/2, který patří 

k pozemku číslo 1367, se nachází napojení elektřiny v elektrické rozvodné skříni 

a elektroměr. Na staveništi bude umístěna žumpa. Odvodnění staveniště 

bude řešeno, vzhledem k jednoduchým základovým poměrům, systémem 

obvodových rigolů, v prostoru dna plošnými drény, kterými se voda bude přivádět 

-3- 
 



do dvou sběrných studní a odtud se bude odčerpávat mimo stavební jámu 

do strouhy. 

 Energie po dobu výstavby bude zajištěna ze staveništní přípojky. 

 

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavební práce budou prováděny v době od 7:00 do 21:00 hodin. Staveniště 

se nachází na pozemku, který je ve vlastnictví stavebníka a musí být řádně 

zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. K tomuto účelu bude kolem celého 

staveniště postaveno oplocení do výšky 1,8 m. U vjezdu na staveniště budou 

vyvěšeny výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Úpravy 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace není nutné provádět. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Provozem stavby nedojde k omezení provozu na veřejných komunikacích. 

Při stavbě musí zhotovitel použít takové mechanismy a technologické postupy, 

které nebudou nadměrně zvyšovat hladiny hluku v okolí. Stavební odpady budou 

protříděny dle druhů a vyváženy ze staveniště k odstranění. Pro pracovníky 

bude zajištěno hygienické zařízení a to mobilní WC na stavbě. Veřejné plochy 

dotčené prováděním stavby budou každodenně uklizeny. 

 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Konkrétní řešení zařízení staveniště stanoví dodavatel dle jeho zvyklostí 

a vybavení. Na staveništi budou pracovníci používat stavební buňku pro pět osob 
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IN&WC, umístěný vlevo od vjezdu na staveniště. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 

K výstavbě rodinného domu bude zapotřebí stavební povolení, neboť je objekt 

větší než 150 m2 zastavěné plochy.  

 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro stavební 

práce, zejména ustanovení zákona č. 209/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 362/2005 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zjistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

1. Práce ve výškách: 

1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1.2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1.3. Používání žebříků 

1.4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1.5. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

1.6. Dočasné stavební konstrukce 

1.7. Shazování předmětů a materiálu 

1.8. Přerušení práce ve výškách 

1.9. Krátkodobé práce ve výškách 

1.10. Školení zaměstnanců 
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Nařízení vlády č. 209/2006 

Část první 

Hlava I (Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní 

prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky) 

Hlava II (Předcházení ohrožení života a zdraví) 

Hlava III (Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost) 

Nařízení vlády č. 591/206 

Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen proškolení 

nebo vyučení dělníci, jejichž kvalifikace odpovídá charakteristice prováděných 

procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zaškolen v rozsahu nutném 

pro odborné a bezpečné vykonání práce.  

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

IV. Míchačky 

V. Skladování a manipulace s materiálem 

 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Stavba nepodléhá režimu zvláštního právního předpisu o posuzování staveb 

na životní prostředí. Lze konstatovat, že provozem stavby nebude stávající stav 

životního prostředí zasaženo. Je počítáno jen s dočasným zvýšením hluku 

a prašnosti během výstavby. Musí se dbát na co největší omezení těchto elementů. 

Po dobu výstavby je dodavatelská organizace nucena provádět opatření, 

aby nedocházelo k nadměrnému šíření hluku a to zejména tato opatření: 

- po dobu výstavby nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, 

opatřené 

  předepsanými kryty pro snížení hluku 

- průběžně provádět technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
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- zabezpečit plynulou práci stavebních strojů zajištěním dodatečného počtu 

dopravních prostředků. V době nutných přestávek zastavovat motory strojů 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti apod.) 

- omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 

- u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) 

dopravních prostředků a strojů 

- nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat odborně na vyhrazená 

místa 

- zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod (ropné 

látky, bláto, umývárna vozidel apod.). K realizaci stavby využít plochy v obvodu 

staveniště. V maximální míře chránit stávající zeleň. Odpady vznikají v rámci 

realizace stavby a budou likvidovány dle smluvních vztahů dodavatele stavby 

s regionálními organizacemi, které se zabývají likvidací odpadů. Běžný odpad bude 

likvidován obvyklou cestou (sběrné nádoby, odvoz komunální služby). Likvidaci 

případného zdravotně škodlivého odpadu smluvně zajistí provozovatel.  

 

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 

Stavebník předpokládá zahájení stavby v rozmezí červenec/srpen 2013 a její 

dokončení na konci roku 2014. 

 

 

 

Brno, květen 2013 

          Antoňů Vlasta 

 

                …………………………….. 
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a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

 

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní dům částečně podsklepený, 

kde součástí domu je garáž pro jedno stání. Dům je situován přibližně doprostřed 

pozemku, kde před garáží je jedno parkovací místo. 

Základy jsou z prostého betonu, pod obvodovou zdí a vnitřní nosnou zdí mají 

výšku 500 mm a pod schodištěm a komínem má výšku 300 mm. Suterénní zdivo 

je Tritreg sklepní tvárnice, která je zateplena XPS tl. 140 mm. Obvodové zdivo 

je z Porotherm 44 EKO+, vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 P+D a vnitřní nenosné 

příčky jsou z Porotherm 14 P+D. Strop je sestava stropních prvků a to 

keramobetonových stropních nosníků POT a keramických stropních vložek Miako. 

Střecha je valbová se sklonem 25° a konstrukce je tvořena z dřevěných vazníků. 

Střešní krytina je betonová KMB BETA. Prostor pod střešní konstrukcí nebude nijak 

využíván. Komín je dvouprůduchový Schiedel na pevná a plynná paliva. 

Hlavní vstup do budovy je v severní části. Podlaha domu je o 150 mm 

nad upraveným terénem. Dispozice domu je projektována tak, že obývací pokoj 

z kuchyní je orientován na jižní stranu, dětské pokoje na jihozápad, ložnice 

na severozápad a garáž na severovýchod. 

 

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

 

 Zemní práce: 

 Na stavební parcele bude hloubena jáma do 3,5 m. Stěny výkopu budou 

svahovány pod úhlem 60°. Podle geologického průzkumu byla zemina zatříděna 

do kategorie S4 Hlinitopísčitý štěrk s minimální únosností 200 kPa. Základové 

poměry jsou posouzeny jako jednoduché. 

 Základy: 

 Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech. Úroveň 

základové spáry je cca 3,3 - 1,0 m pod původním terénem. Základové pásy jsou 

rovné z prostého betonu C 25/30. Pod suterénním zdivem mají rozměr 

650 x 500 mm, pod obvodovými zdmi 550 x 1200 mm a pod vnitřními nosnými zdmi 
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500 x 500 mm. Podrobnější informace o základových konstrukcích viz. Výkresová 

dokumentace a výpočet základů. 

 Svislé nosné konstrukce: 

Suterénní zdivo je z betonových sklepních tvárnic Tritreg o rozměrech 

380 x 300 x 240 mm na cementovou maltu. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic 

Porotherm 44 EKO+ o rozměrech 248 x 440 x 238 mm na tepelně izolační maltu 

Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo je z Keramických tvárnic Porotherm 30 P+D 

o rozměrech 247 x 300 x 238 mm na universální maltu Porotherm. A příčky jsou také 

z keramických tvárnic Porotherm 14 P+D o rozměrech 497 x 140 x 238 mm 

na universální maltu Porotherm. 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Strop je sestava stropních prvků a to keramobetonových stropních nosníků 

POT a keramických stropních vložek Miako od firmy Porotherm tl. 210 mm. 

V některých místech je potřeba dobetonávky z železobetonu C 25/30, XC1, ocel 

4 ø R12. Schodišťový prostor (strop), vnitřní schodiště s podestovými nosníky 

a vnější schodiště je vybetonováno železobetonem. Tvar a schéma stropních 

konstrukcí viz. Výkresová dokumentace. 

Překlady nad otvory v obvodových zdech jsou Porotherm 23,8 s tepelnou 

izolací nobasil tl. 100 mm, v nosných zdech jsou bez tepelné izolace a ve vnitřních 

nenosných zdech jsou nenosné překlady Porotherm 14,5. 

ŽB věnec: 

Veškeré věnce budou železobetonové monolitické z železobetonu C 25/30, 

XC1, ocel 4 ø R12 o tl 210 mm s tepelnou izolací Isover EPS tl. 120 mm a věncovkou 

Porotherm VT8/19,5 tl. 80 mm.  

Schodiště: 

Schodiště v objektu je dvouramenné. Obě ramena jsou železobetonová 

monolitická uložena na podestových nosních o rozměrech 200 x 350 mm, které jsou 

uloženy na nosné zdi. Stupně jsou betonovány zároveň s deskou a mají rozměry 

252 x 174 mm, na každé ramenní je osm stupňů, viz. výpočet schodiště. Povrchová 

úprava je keramická dlažba, viz. skladby podlah. Při betonáži budou do vytvořených 

kapes ve zdivu vsazeny speciální desky pro zamezení přenášení kročejové 

neprůzvučnosti.  
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Zastřešení: 

Střecha je valbová se sklonem 25°. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří 

vazníky ze smrkového dřeva o rozměrech 60 x 100 mm. Střešní krytina je betonová 

KMB BETA. Další vrstvy střechy viz. skladby. Vazník je spojen styčníkovou deskou, 

a ukotven k pozednici pozinkovaným spojovacím úhelníkem bez prolisu. Prostor 

pod střešní konstrukcí nebude nijak využíván. 

Komín: 

V rodinném domě je navrženo jedno komínové těleso dvouprůduchové, 

o rozměrech 650 x 360 mm. Komín je systémový, od firmy Schiedel na pevná 

a plynná paliva ABS 1212 o ø 150 mm. 

Terasa: 

Na venkovní terase bude mrazuvzdorná keramická dlažba Toscana, viz. 

skladby. 

Podlahy: 

Podlahy jsou podrobně řešeny v příloze skladby. 

 

 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 

zatížení větrem: Třinec……….I větrná oblast vb,0= 22,5 m/s 

zatížení sněhem: Třinec……..III sněhová oblast sk= 1,5 kPa 

ostatní hodnoty viz. statický výpočet 

 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

 

 Na navrhovaném rodinném domě se nenachází žádné zvláštní 

nebo neobvyklé konstrukce. Některé detaily jsou vyřešeny ve výkresové 

dokumentaci. 
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 

 Za předpokladu, že se budou dodržovat všechny platné předpisy, vyhlášky 

a technologické postupy dané výrobci materiálů se na stavbě nenachází žádné 

práce, které by mohly ohrozit stabilitu konstrukce objektu, případně cizích objektů.  

 

 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

 

Žádné práce tohoto charakteru se na stavbě nenacházejí. 

 

 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

  

Před zakrytím všech konstrukcí bude písemně, případně telefonicky vyzván investor 

nebo jeho zástupce k přejímce konstrukce a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. U konstrukcí předem vytypovaných bude ještě k přejímce vyzván navíc statik 

a projektant. Jedná se především o přejímku základové spáry, kontrolu hydroizolací, 

výztuže schodiště, věnců a desek a kotvení do vazníků. 

 

 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

 

Soubor použitých norem a literatury: 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 
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ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 1901 Navrhování střech- Základní ustanovení 

 

Webové stránky: 

http://www.wienerberger.cz/ - Zdivo, stropy, malty 

http://www.tritreg.cz/ - sklepní tvárnice 

http://www.kmbeta.cz/ - střešní krytina 

http://www.bova-nail.cz/ - kotevní prvky 

http://www.supellex.cz/ - podlahy 

http://www.dilatace.cz/ - vodotěsné profily 

http://www.stahovaci-schody.eu/ - stahovací schody 

http://www.e-strechy.cz/ - Difúzní podstřešní mikroperforované fólie 

http://www.knauf.cz/ - sádrokarton, malta 

http://www.isover.cz/ - tepelné, zvukové a protipožární izolace 

http://www.lithoplast.cz/ - tvarovaná ochranná a sanační fólie 

http://www.fatrafol.cz/ - separační fólie 

http://www.foamglas.cz/ - pěnové sklo 

http://dektrade.cz/ - asfaltové pásy 

http://denbraven.cz/ - stavební chemie 

http://www.vekra.cz/ - okna, dveře 

http://www.oknamacek.cz/ - garážová vrata 

http://www.montkov.cz/ - ocelové zárubně 

http://www.simbera.cz/ - vnitřní dveře 

 

Použité programy: 

ArchiCad 14 

Nástroje MS Office 

MII20/20 firmy Mitek www.mitek.cz 
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i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Žádné specifické požadavky nejsou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, květen 2013 

          Antoňů Vlasta 

 

                 …………………………….. 
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Kv= 2 710 mm

h´= 170 mm

n´= Kv : h´= 2710 : 170= 15,94=> 16 stupňů

n= 16

h= Kv : n= 2 710 : 16= 169,38=> 170 mm

b= 630 - 2 ∙ h = 630 - 2 ∙ 169,38 = 291 mm => 300 mm

L= (n : 2 - 1) ∙ b = (16 : 2 - 1) ∙ 300 = 2 100 mm

α= arc tg (h : b) = arc tg (169,38 : 300) => α= 29,45° 

šr= 1 100 mm

Šhl.p.= šr + 150= 1 100 + 150= 1 250 mm

Šv.p.= šr + 50= 1 100 + 50= 1 150 mm

š= 2 400

šz= š - 2 ∙ šr= 2 400 - 2 ∙ 1 100= 200 mm

Kv= 1 320 mm

h´= 140 mm

n´= Kv : h´= 1 320 : 140= 9,4=> 10 stupňů

n= 10

h= Kv : n= 1 320 : 10= 132=> 132 mm

b= 630 - 2 ∙ h = 630 - 2 ∙ 132= 366 mm => 350 mm

L= (n : 2 - 1) ∙ b = (10 - 1) ∙ 350 = 3 150 mm

α= arc tg (h : b) = arc tg (132 : 350) => α= 20,66° 

VÝPOČET VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ

šr= 2 000 mm

VÝPOČET VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

Šířka schodišťového ramene:

Šířka stupně:

Délka ramene:

Úhel α:

Předběžný počet stupňů:

Skutečný počet supňů:

Skutečná výška stupně:

Konstrukční výška:

Předběžná výška stupně:

Šířka schodišťového ramene:

Šířka hlavní podesty:

Šířka vedlejší podesty:

Šířka schodišťového zrcadla:

Šířka schodišťového prostoru:

Konstrukční výška:

Šířka stupně:

Délka ramene:

Úhel α:

Předběžná výška stupně:

Předběžný počet stupňů:

Skutečný počet supňů:

Skutečná výška stupně:



H [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,5 0,3 9,5 7,125

2,71 0,14 1,48 0,562

2,5 0,01 16 0,400

2,5 0,005 16 0,200

2,5 0,004 14 0,140

2,5 0,011 25 0,688

2,5 0,01 28 0,700

9,814

ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,25 0,008 22 0,396

2,25 0,072 25 4,050

2,25 0,001 14 0,032

2,25 0,06 1,48 0,200

2,25 0,004 14 0,126

4,803

ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,25 3,14 7,065

2,25 0,01 16 0,360

0,25 0,21 25 1,313

2,25 0,011 9,4 0,233

2,25 0,002 0,23 0,001

2,25 0,076 25 4,275

2,25 0,001 14 0,032

2,25 0,06 1,48 0,200

13,477

H [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,75 0,44 6,4 7,744

2,75 0,01 16 0,440

3,5 0,015 16 0,840

9,024

VÝPOČET ZÁKLADŮ

ZÁKLAD- OBVODOVÁ SUTERÉNNÍ STĚNA, STROP, OBVODOVÁ STĚNA, STŘECHA 

SOKL- PŘÍRODNÍ LÁMANÝ KÁMEN

CEMENTOVÁ MALTA S PERLINKOU

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN

STROPNÍ KONSTRUKCE 

POROTHERM

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

OMÍTKA

BETONOVÁ MAZANINA C20/25

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

OMÍTKA

VÁPENOCEMENTOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA

ASFALTOVÝ HI PÁS

PODLAHA 1S:

MIRELON

STROP NAD 1S + VĚNEC + PODLAHA 1NP:

PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA

BETONOVÁ MAZANINA C20/25

SUTERÉNNÍ STĚNA:

SUTERÉNNÍ STĚNA

ZATÍŽENÍ STÁLÉ:

ASFALTOVÝ HI PÁS

PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

POROTHERM ZDIVO

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

OMÍTKA

VÁPENOCEMENTOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA

STĚNA 1NP:

KERAMICKÁ DLAŽBA

ASFALTOVÝ HI PÁS

PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

ASFALTOVÝ HI PÁS

ŽB VĚNEC



VAZNÍK, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, VĚNEC, PODHLED: ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

VAZNÍK ODHAD 0,1445 4,55 0,657

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

STŘEŠNÍ KRYTINA 6,2 0,012 22,5 1,674

STŘEŠNÍ LAŤOVÁNÍ 6,2 0,03 4,55 0,846

KONTRALAŤOVÁNÍ 6,2 0,06 4,55 1,693

VĚNEC 0,28 0,25 25 1,750

PODHLED:

MINERÁLNÍ VLNA 6,2 0,2 1,48 1,835

SADROKARTON 6,2 0,0125 0,12 0,009

8,465

45,584 [kN/m]

ϭd=      ≤ fd fd= 175 kPa

B= =

ZATÍŽENÍ STÁLÉ CELKEM:

SNÍH->III SNĚHOVÁ OBLAST S0= 1,5 kN/m2

Sn= η*c*s0*ZŠ= 0,8*1*1,5*6,2= 7,44

ZATÍŽENÍ UŽITNÉ: 1,5*6,2= 9,3 kN/m

Fd= 45,584*1,35+1,5*9,3+1,5*0,5*7,44= 81,068 kN/m

ODHAD Zd= 0,2*Fd=0,2*81,068= 16,214 kN/m

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ: Rd= Fd+Zd= 81,068+16,214= 97,282 kN/m

     H≥ a1+ a2= 100+ 250= 350=> NAVRHUJI H= 500 mm

          = 0,542 => NAVRHUJI B= 650 mm

1*B

Rd

fd

Rd

175

282,97



H [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,75 0,44 6,4 7,744

2,75 0,01 16 0,440

3,5 0,015 16 0,840

9,024

VAZNÍK, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, VĚNEC, PODHLED: ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

VAZNÍK ODHAD 0,1445 4,55 0,657

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

STŘEŠNÍ KRYTINA 6,2 0,012 22,5 1,674

STŘEŠNÍ LAŤOVÁNÍ 6,2 0,03 4,55 0,846

KONTRALAŤOVÁNÍ 6,2 0,06 4,55 1,693

VĚNEC 0,28 0,25 25 1,750

PODHLED:

MINERÁLNÍ VLNA 6,2 0,2 1,48 1,835

SADROKARTON 6,2 0,0125 0,12 0,009

8,465

17,489 [kN/m]

ϭd=      ≤ fd fd= 175 kPa

B= =

VÝPOČET ZÁKLADŮ

ZÁKLAD- OBVODOVÁ STĚNA, STŘECHA 

ZATÍŽENÍ STÁLÉ:

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

STĚNA 1NP:

POROTHERM ZDIVO

VÁPENOCEMENTOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA

Fd= 17,489*1,35+1,5*9,3+1,5*0,5*7,44= 43,140 kN/m

ODHAD Zd= 0,2*Fd=0,2*43,140= 8,628 kN/m

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ: Rd= Fd+Zd= 43,140+8,628= 51,768 kN/m

     H≥ a1+ a2= 100+ 0= 100=> NAVRHUJI H= 1 200 mm (NEZAMRZNÁ HLOUBKA)

ZATÍŽENÍ STÁLÉ CELKEM:

SNÍH->III SNĚHOVÁ OBLAST S0= 1,5 kN/m2

Sn= η*c*s0*ZŠ= 0,8*1*1,5*6,2= 7,44

ZATÍŽENÍ UŽITNÉ: 1,5*6,2= 9,3 kN/m

          = 0,296 => NAVRHUJI B= 550 mm

1*B

Rd

fd

Rd

175

768,51



H [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,5 0,3 9,5 7,125

2,5 0,01 16 0,400

2,5 0,01 16 0,400

7,925

PODLAHA 1S: ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

KERAMICKÁ DLAŽBA 2,25 0,008 22 0,396

BETONOVÁ MAZANINA C20/25 2,25 0,072 25 4,050

2,25 0,001 14 0,032

2,25 0,06 1,48 0,200

2,25 0,004 14 0,126

4,803

ZŠ [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,25 3,14 7,065

2,25 0,01 16 0,360

2,25 0,011 9,4 0,233

2,25 0,002 0,23 0,001

2,25 0,076 25 4,275

2,25 0,001 14 0,032

2,25 0,06 1,48 0,200

12,165

H [m] TL.[m] ρ [kg/m] [kN/m]

2,75 0,44 6,4 7,744

2,75 0,01 16 0,440

2,75 0,01 16 0,440

8,624

33,517 [kN/m]

ϭd=      ≤ fd fd= 175 kPa

B= =

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

VÝPOČET ZÁKLADŮ

ZÁKLAD POD VNITŘNÍ NOSNOU ZDÍ- VNITŘNÍ SUTERÉNNÍ STĚNA, STROP, VNITŘNÍ 

NOSNÁ STĚNA 

ZATÍŽENÍ STÁLÉ:

VNITŘNÍ SUTERÉNNÍ STĚNA:

SUTERÉNNÍ STĚNA

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA

MIRELON

BETONOVÁ MAZANINA C20/25

ASFALTOVÝ HI PÁS

PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

ASFALTOVÝ HI PÁS

STROP NAD 1S + PODLAHA 1NP:

          = 0,406 => NAVRHUJI B= 500 mm

     H≥ a1+ a2= 100+ 100= 200=> NAVRHUJI H= 500 mm

ZATÍŽENÍ STÁLÉ CELKEM:

ZATÍŽENÍ UŽITNÉ: 1,5*6,2= 9,3 kN/m

Fd= 33,517*1,35+1,5*9,3= 59,198 kN/m

ODHAD Zd= 0,2*Fd=0,2*59,198= 11,840 kN/m

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ: Rd= Fd+Zd= 59,198+11,840= 71,038 kN/m

ASFALTOVÝ HI PÁS

PĚNOVÝ POLYSTYRÉN

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA 1NP:

POROTHERM ZDIVO

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

VÁPENOCEMENTOVÁ VNĚJŠÍ OMÍTKA

STROPNÍ KONSTRUKCE 

VÁPENOCEMENTOVÁ VNITŘNÍ 

1*B

Rd

fd

Rd

175

038,71



ZÁVĚR: 
 

 Výstupem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provedení 
stavby. Doplněná o studie rodinného domu v Třinci. Objekt má jedno nadzemní 
podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova je zděná z keramických tvárnic 
Porotherm, suterénní zdivo z betonových tvárnic a střecha je valbová, tvořena z 
vazníků. Součástí rodinného domu je terasa přístupná z prvního nadzemního 
podlaží. Objekt je situován na rovinném terénu. 

Pro architektonický návrh byly vypracovány studie, které jsou součástí této 
bakalářské práce. 

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu určeném v zadání a je 
doplněna pěti detaily. V textové části je vypracována technická zpráva, výpis skladeb 
konstrukcí, tepelně technické posouzení, výpočet základů, výpočet schodiště, výpis 
prvků. 
 
 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
 

 
Soubor použitých norem: 

 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 1901 Navrhování střech- Základní ustanovení 

 

 

Webové stránky: 

 

http://www.wienerberger.cz/ - Zdivo, stropy, malty 

http://www.tritreg.cz/ - sklepní tvárnice 

http://www.kmbeta.cz/ - střešní krytina 

http://www.bova-nail.cz/ - kotevní prvky 

http://www.supellex.cz/ - podlahy 

http://www.dilatace.cz/ - vodotěsné profily 

http://www.stahovaci-schody.eu/ - stahovací schody 

http://www.e-strechy.cz/ - Difúzní podstřešní mikroperforované fólie 

http://www.knauf.cz/ - sádrokarton, malta 

http://www.isover.cz/ - tepelné, zvukové a protipožární izolace 

http://www.lithoplast.cz/ - tvarovaná ochranná a sanační fólie 

http://www.fatrafol.cz/ - separační fólie 

http://www.foamglas.cz/ - pěnové sklo 

http://dektrade.cz/ - asfaltové pásy 

http://denbraven.cz/ - stavební chemie 

http://www.vekra.cz/ - okna, dveře 

http://www.oknamacek.cz/ - garážová vrata 

http://www.montkov.cz/ - ocelové zárubně 

http://www.simbera.cz/ - vnitřní dveře 

 

 

Použité programy: 

 

ArchiCad 14 

Nástroje MS Office 

MII20/20 firmy Mitek www.mitek.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 
 

 
RD – rodinný dům 

S – suterén 

NP – nadzemní podlaží 

XPS – extrudovaný polystyrén 

EPS – expandovaný polystyrén 

P+D – pero a drážka 

č. – číslo 

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NV – nařízení vlády 

m.n.m. – metrů nad mořem 

Bpv – Balt po vyrovnání 

 



SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

DOKLADOVÁ ČÁST A 
 

Titulní list VŠKP 

Zadání VŠKP 

Abstrakt a klíčová slova VŠKP 

Bibliografické citace VŠKP 

Prohlášení o původnosti VŠKP 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

Poděkování 

Obsah 

Úvod 

Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

Organizace výstavby 

Technická zpráva 

Výpočet schodiště 

Výpočet základů 

Závěr 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam použitých zkratek 

Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

STUDIE B 

 

1. VARIANTA 

1.    STUDIE 1NP       1:100 

2.    STUDIE 1S        1:100 

3.    STUDIE ŘEZ       1:100 

4.A   STUDIE POHLEDY      1:100 

4.B   STUDIE POHLEDY      1:100 

5.    VIZUALIZACE       1:100 

 

2. VARIANTA 

1.    STUDIE 1NP       1:100 

2.    STUDIE 1S        1:100 

3.    STUDIE ŘEZ       1:100 

4.    STUDIE POHLEDY      1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

C1) TEXTOVÁ ČÁST 

 

TEXT: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  VÝPIS VÝROBKŮ 

  VÝPIS SKLADEB 

  VÝPOČET ZÁKLADŮ 

  VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

C2) VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

TEXT: TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

VÝKRESY: 

1. SITUACE    1:200 

2. PŮDORYS 1NP      1:50 

3. PŮDORYS 1S      1:50 

4.A ŘEZ A-A´      1:50 

     4.B ŘEZ B-B´      1:50 

     5.   SESTAVA PRVKŮ STROPU NAD 1S, VÝKRES TVARU     1:50 

     6.    ZÁKLADY      1:50 

     7.A STŘECHA      1:50 

     7.B VVÝPIS VAZNÍKŮ 

     8.A JIHOVÝCHODNÍ POHLED         1:50 

     8.B SEVEROZÁPADNÍ POHLED         1:50 

     8.C JIHOZÁPADNÍ POHLED      1:50 

     8.D SEVEROVÝCHODNÍ POHLED      1:50 

     9.A DETAIL A – PŘÍČNÝ ŘEZ PODSKLEPENÉ ČÁSTI 1S       1:5 

     9.B DETAIL B - PŘÍČNÝ ŘEZ PŘECHODU OBVODOVÉ ZDI 

                              A SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE        1:5 

     9.C DETAIL C - PŘÍČNÝ ŘEZ STROPU V 1NP 

                              A NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI        1:5 

     9.D DETAIL D – NÁVAZNOST POHLEDU NA NOSNOU ZEĎ 

                              A STŘEŠNÍ KONSTRUKCI        1:5 

     9.E DETAIL E – U OKAPU        1:5 

 

 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

C3)TEPELNÁ TECHNIKA 

 

TEXT:  VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

  

  PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

 

  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

 

  VÝPOČET NEJNIŽŠÍ VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A NEJNIŽŠÍHO 

  TEPLOTNÍHO FAKTORU VNITŘNÍHO POVRCHU 

 

  VÝPOČET NEJNIŽŠÍCH VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH TEPLOT 

V KOUTECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 

 

C4) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

 

TEXT: TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

VÝKRESY: 

1. SITUACE  M 1:500 

2. POHLEDY  M 1:100 
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Přidělovaný titul Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 

elektronické 
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Anotace práce Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v Třinci. Novostavba je 

určena pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. 

Objekt má jedno nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Budova je 

zděná z keramických tvárnic systému Porotherm, suterénní zdivo z 

betonových tvárnic a střecha je valbová. Objekt je situován na rovinném 

terénu. 

Anotace práce v 

anglickém jazyce 

The aim of this thesis is to develop design documents for building 

construction. This project deals with a new building of family house in 

Třinec. The new building is intended for four members family for year 

round occupancy. 

This bulding has one ground floor and one underground floor. The 

building is made of ceramics brigs blocks from system Porotherm, 

underground brickwork from concrete breeze blocks and the type of the 

roof is hipped roof. House is situated on flat land. 

Klíčová slova Rodinný dům, zděná konstrukce, podzemní podlaží, valbová střecha, 



vazníkový krov. 

Klíčová slova v 

anglickém jazyce 
Family house, brick construction, underground floor, hip roof, linked truss. 

 


