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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové 

dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci 

Otradov. Stavba je architektonicky řešena tak, aby nevyčnívala z venkovské architektury. 

Dům má nadzemní podlaží s obytným podkrovím a je částečně podsklepen. Zastřešení je 

pomocí dvou výškově rozdílných pultů. Stavba je řešena konstrukčním systémem Naturblock. 

Součástí této práce je seminární práce na téma vrstvy střešního pláště šikmých střech  
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domácí čistička odpadních vod  

  

  

  

Abstract 

The subject of this bachelor´s thesis is the process of building the technical part of the project 

documentation for the realization of a detached house with two apartments in the village 

Otradov. The building is architecturally designed so that projects from the rural architecture. 

The house has a floor with attic and partial basement. Roofing is using two different height 

shelves. The building is designed structural system Naturblock. This bachelor´s thesis is on 

theme layers of roof sloping roofs.  
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1. Úvod: 

Téma mé bakalářské práce Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými 

jednotkami v obci Otradov jsem si zvolil pro mé dosavadní zkušenosti a znalosti v oboru. 

Důvodem také byl zájem o prohloubení dané problematiky.  

Pro stavbu jsem si vybral obec Otradov, která je moji rodnou vesnicí. Stavební parcelu 

jsem si vybral z toho důvodu, že byla k tomuto účelu v obci jediná. Pozemek se nachází 

v klidné části obce, situovaný do stávající zástavby rodinných domů. Dříve byl využívaný 

jako pastvina. Terén je mírně svažitý na severní stranu. Specifikou pozemku je rozdílná 

výšková úroveň protínající zahradu a také jeho samotné začlenění mezi okolní zástavbu se 

špatnou komunikační dostupností. Stavební parcela je nezasíťovaná, ale již s místním zdrojem 

pitné vody. Objekt je samostatně stojící v severní části pozemku. 

Při návrhu samotné stavby jsem musel respektovat požadavek územního plánu obce 

Otradov, ze kterého vyplývá podmínka nutnosti dodržování prvků venkovské architektury a 

nevyčlenění z okolní zástavby. Objekt je řešen jako dvoupodlažní rodinný dvojdomek 

s částečným podsklepením z konstrukčního systému Velox-werk Naturblock. Střecha je 

navržena ze dvou výškově rozdílných pultů. Na východní straně je navržena společná terasa a 

celodřevěný balkon. Vstup na terasu a balkon je řešen pomocí francouzských oken. Fasáda je 

bílá, z části obložená cihlovými obklady. Okna a dveře jsou dřevěná.  Zpevněné plochy jsou 

pojízdné a pochozí, vydlážděny z betonových dlaždic. 

Dispozice jednotlivých bytů je téměř stejná, zrcadlově otočená. Velikost bytů je 4+kk 

se společným technickým suterénem. Bytové jednotky jsou řešeny samostatně s odděleným 

vstupem. V suterénu se nachází společná plynová kotelna, skladovací prostory a technická 

místnost. V přízemí každé bytové jednotky se nachází společný obývací pokoj s kuchyní a 

komunikační prostor se schodištěm, samostatné WC. V podkroví se nacházejí dva dětské 

pokoje, ložnice s možností vstupu na balkon, šatna a hygienické zázemí.  

Stavební objekt je řešen tak, aby splňoval technické parametry a zároveň požadavek na 

komfortní bydlení. 

 



2. Vlastní text práce: 

 

2.1. Průvodní zpráva 

2.2. Souhrnná technická zpráva 

2.3. Technická zpráva 
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2.1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
2.1.1. Identifikace stavby, jméno a příjemní, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), 

jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsaná v evidenci 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 

charakteristika stavby a její účel, 

Identifikace stavby: 

Stavebník:  Michaela Kopecká, Pionýrská ulice 360, Svratka 59202 

Iva Kopecká, Pionýrská ulice 360, Svratka 59202 

Projektant: Jan Myška, Otradov 94, Krouna 53943 

Číslo v evidenci aut.ing: 10089 . . , obor: Pozemní stavitelství 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Stavba se nachází na pozemku č. 7/1 a č. 21, v obci Otradov okr. Chrudim. Objekt 

je řešen jako dvoupodlažní rodinný dům, částečně podsklepen. Nosný systém je řešen 

systémem Velox-werk Naturblock, jedná se o štěpkocementové tvarovky s nosným 

železobetonovým jádrem. Střecha je řešena z dvou výškově rozdílných pultů. Nosným 

systémem střechy je dřevěný vaznicový krov. Okna a dveře jsou dřevěné 

z eurohranolů. Na východní straně pozemku je navržena terasa a celodřevěný balkón. 

Vstup na terasu je řešen pomocí francouzských oken z obývacího pokoje přízemního 

podlaží. 

Stavba je navržena k účelu bydlení dvou rodin s rozdílným provozem horních 

podlaží a s částečně společným technickým suterénem. 

 

 

2.1.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích, 

 

Dosavadní využití stavebního pozemku byla pastva pro ovce. Pozemek se nachází 

v zastavěném území obce. Sousedí přímo se 3 RD a obecní komunikací. Stavební 

pozemek je označen parcelním číslem 7/1 o výměře 1353 m
2
. Pozemek je mírně 

svažitý k severní straně pozemku, pozemkem prochází výšková změna o 2 m. Nejsou 

evidované omezení vlastnického práva ani žádné jiné zápisy.  

Majitel: Michaela Kopecká, Svratka 

 

 

2.1.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 
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Byl proveden geologický průzkum, který určil složení půdy jako jemnozrnná 

zemina štěrkovitá FG. Hydrogeologický průzkum na hladinu podzemní vody, která 

byla určena na 9 m. Průzkum čistoty pitné vody místního zdroje. Radonový průzkum, 

který určil radonové riziko jako velmi nízké. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku č. 7/1, na kterém se nachází objekt, bude přes pozemek č. 21. 

Napojení na místní komunikaci, která sousedí s pozemkem č. 21, bude pomocí 

zpevněných ploch. V místě napojení na komunikaci bude snížen obrubník, aby 

napojení bylo bezbariérové. 

Elektrická přípojka bude řešena z elektrického sloupu u pozemku č. 21, vedena 

podzemně, v betonovém plotě na hranici pozemku č. 7/1 bude zřízen hlavní vypínač 

elektřiny. 

Plynová přípojka je řešena přes pozemek č. 21, vedena podzemně, v betonovém 

plotě na hranici pozemku č.7/1 bude zřízen hlavní uzávěr plynu. 

Vodovodní přípojka je řešena podzemně, v nezámrzné hloubce, ze stávající 

kopané studny na pozemku č. 7/1, která slouží jako místní zdroj pitné vody. 

 

 

2.1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

 

 

2.1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

 

Při návrhu stavby byl brán zřetel na technické požadavky na výstavbu, české státní 

normy. Stavba byla řešena, aby splňovala platné požárně bezpečnostní řešení a 

hygienické požadavky. 

 

 

2.1.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, případně 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona, 

 

Novostavba rodinného domu je řešena v souladu s platným územním plánem obce 

Otradov.  

 

 

2.1.7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 

 

Novostavba rodinného domu je samostatně stojící, která neovlivní okolní 

samostatně stojící objekty. V souvislosti s výstavbou je předpokládáno zvýšení hluku 

a zvýšená dopravní zátěž. 
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2.1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 

Předpokládaná výstavba bude po dobu 18 měsíců od data převzetí staveniště.  

Převzetí staveniště se předpokládá duben 2014. Provedou se výkopy se základy, 

vyzdění obvodových a nosných stěn. Provedení konstrukce krovu s opláštěním. 

Osazení dveří a oken. Dozdění příček. Zhotovení přípojek. Závěrem provedení 

dokončovací práce. 

 

 

2.1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové 

či nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových, 

 

Orientační hodnota rodinného domu je stanovena na 5 000 tis. Kč. 

Parkové úpravy společně se zpevněnými plochami na 300 tis Kč. 

RD – zastavěná plocha 155 m
2
. 

Garáž – zastavěná plocha 30 m
2
. 

Zpevněné plochy 211 m
2
. 

Plot o ploše 6,2 m
2
. 

V rodinném domě se nacházejí dva byty o velikosti 4+kk. 

Podlahová plocha prvního bytu - obytná 116 m
2
, neobytná 18 m

2
. 

Podlahová plocha druhého bytu – obytná 117 m
2
, neobytná 18 m

2
. 
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2.2. Souhrnná technická zpráva 
 

2.2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

2.2.1.1. Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení součastného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 

RD leží na stavebním pozemku číslo 7/11 o výměře 1353 m
2
 a pozemku číslo 21 

o výměře 227 m
2
 v katastrálním území obce Otradov. 

Pozemek na severní straně sousedí s pozemkem 19,20 sloužící jako zahrada, na 

západní straně s pozemkem 7/3 sloužící jako zahrada, na jižní straně 7/4 sloužící jako 

zahrada a na východní straně sousedí s obecní komunikací ležící na pozemku 1382. 

Pozemek je mírně svažitý směrem na sever. Obklopen vzrostlými stromy 

z východu, okolní zástavba jsou nízkopodlažní rodinné domy. 

Na pozemku se nachází studně s užitkovou a pitnou vodou. 

 

2.2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících, 

 

Novostavba RD je situována v zastavěné části obce Otradov na pozemku číslo 

7/1. 

Komunikace vedou přes pozemek č. 21, který sousedí s obecní komunikací. 

Novostavba na navržená s prvky venkovské architektury, aby splnila požadavek 

v územním plánu a nijak nevyčnívala mezi stávajícími rodinnými domy. Objekt je 

zastřešen dvojicí pultů s rozdílnými výškovými úrovněmi. Fasáda je kombinací 

cihelného obkladu a bílé barvy. Okna a dveře jsou dřevěná barvy mahagon. Balkon je 

celodřevěný barvy mahagon. Zpevněné plochy navrženy z betonové dlažby. 

 

2.2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, 

 

RD bude založen na základových pasech z betonu třídy C15/20, šířky 515 mm, 

665mm a 815 mm, výšky 500 mm. Podzemní podlaží bude řešeno ze 

štěpkocementových tvarovek systému Naturblock s vnitřním nosným betonovým 

jádrem a tepelnou izolací tl. 145 mm a ztraceným betonovým bedněním. Ztracené 

bednění bude zatepleno expandovaným polystyrenem a opatřeno ochranou nopovou 

folií. Strop je řešen stropním systémem Naturblock, jedná se o železobetonový 

sbírkový strop. 
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Nadzemní podlaží je řešeno ze štěpkocementových tvarovek systému Naturblock 

s nosným betonovým jádrem a tepelnou izolací tl. 165mm. Stropní konstrukce je 

řešena stropním systémem Naturblock, jedná se o železobetonový sbírkový strop. 

Střecha je řešena pomocí dřevěného vaznicového krovu, pokryta betonovými 

taškami. 

Okna a dveře jsou dřevěná z eurohranolu. 

Komíny jsou řešeny systémem Ciko-praktik. 

Zpevněné plochy jsou řešený z betonové dlažby, dlažba je zčásti řešena jako 

pochozí z části příjezdu jako pojezdová s nosností do 3,5 t. 

Přípojka vodovodu bude řešena pomocí HDPE 100 SDR 11 32x3. 

Kanalizační přípojka do domácí čističky odpadních vod pomocí PE DN/OD 120. 

Svody dešťové vody pomocí PVC drenážních trubic DN 100. 

Přípojka plynovodu je řešena jako DN 35. 

 

2.2.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

RD bude napojen na dopravní infrastrukturu na východní straně přes pozemek č. 

21, který sousedí se obecní komunikací IV. třídy. Na pozemku č. 21 bude zřízena 

příjezdová komunikace s odstavným parkovacím stáním a přístupový chodník. Oba 

budou připojeny na obecní komunikaci sníženým obrubníkem. 

Technická infrastruktura bude napojena dle výkresu C1 - Situace. Před 

samotným napojením je nutno zkontrolovat skutečnou polohu inženýrských sítí a 

jejich vedení vytyčit.  

Splaškové vody budou svedeny gravitačně v nezámrzné hloubce 1,0 m pod 

terénem a napojeny na domovní čističku odpadních vod Ebama ET30 pomocí DN 120, 

která se nachází na východní straně pozemku. Přečištěná voda bude shromažďovaná 

v sousední akumulační jímce s přepadem. V místě prostupu stavbou bude v ochranné 

chráničce a prostup bude řešen jako hydroizolační. 

Dešťové vody budou gravitačně svedeny v drenážní trubici DN 100 do 

akumulační jímky s přepadem na východní straně a využívaná jako voda užitková. 

Vodovodní přípojka je řešena pomocí HDPE 100 z místního zdroje pitné vody. 

Kopaná studna na severní části pozemku je průměru 1200 mm. Přípojka bude vedena 

v nezámrzné hloubce 1,0 m pod terénem. V místě prostupu stavbou bude v ochranné 

chráničce délky 1,0 m. Prostup bude řešen jako hydroizolační. 

Plynovodní přípojka bude vedena přes pozemek č. 21, 1,0 m pod terénem. Na 

hranici pozemku č. 7/1 bude řešen ve sloupku betonového plotu hlavní uzávěr plynu o 

velikosti 300x500 mm. Prostup stavby přípojky plynu bude řešen jako hydroizolační. 

Elektrická přípojka bude řešena ze stávajícího sloupu elektrické energie. Přípojka bude 

řešena podzemně přes pozemek č. 21. Na hranici pozemku č. 7/1 bude v betonovém 

sloupku řešen hlavní vypínač elektřiny o velikosti 300x300 mm. Prostup přípojky 

stavbou bude v ochranné chráničce a řešen jako hydroizolační. 
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2.2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb a poddolovaném a 

svažném území, 

 

Přístup na pozemek je řešen pomocí chodníku přes pozemek č. 21. Příjezd bude 

řešen pomocí zpevněné plochy přes pozemek č. 21 ke stávající obecní komunikaci 

třídy IV. Ke každé bytové jednotce jsou navržena dvě automobilová stání. Jedno 

automobilové stání je zřízené jako odstavce na pozemku č. 21. 

 

2.2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 

Dokončená stavba nebude vyvolávat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Při výstavbě dojde v pracovní době ke zvýšení hladiny hluku. Splašková voda bude 

čištěna v domovní čističce odpadních vod a dešťová sbírána do akumulační nádrže, 

popřípadě vsakována na pozemku. 

Budova bude svým provozem produkovat pouze tuhý komunální odpad. 

Recyklovatelné suroviny budou likvidovány v tzv. barevných kontejnerech k tomuto 

účelu zřízených na obecní ploše. Zbylý komunální odpad bude uskladňován 

v popelnicích a pravidelně svážen firmou zajišťující svoz komunální odpadu v obci. 

Bude zřízena zpevněná plocha pro popelnice na hranici pozemku č. 7/1. 

 

2.2.1.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících přístupných ploch a komunikací, 

 

Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. 

Přístupové plochy jsou řešeny sníženými obrubníky v místě napojení na 

komunikaci a bezbariérovým vstupem do objektu. 

 

2.2.1.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění do jejich výsledků do 

projektové dokumentace, 

 

Byl proveden geologický průzkum, který určil složení půdy jako jemnozrnná 

zemina štěrkovitá FG. Hydrogeologický průzkum na hladinu podzemní vody, která 

byla určena na 9 m. Průzkum čistoty pitné vody místního zdroje. Radonový průzkum, 

který určil radonové riziko jako velmi nízké. 

 

2.2.1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém, 

 

Byly použity mapové podklady, katastrální mapy, geodetické, polohopisné a 

výškopisné měření. Vytyčeny hranice pozemku. 

Výšková úroveň 0,000 = 505,000 B.p.v. 

 

2.2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory, 
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Stavba se člení na rodinný dům s dvěma bytovými jednotkami, garážové stání, 

zpevněné plochy a přípojky vody, kanalizace, elektřiny a plynu. 

 

2.2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

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

minimalizace, 

 

Novostavba RD nebude architektonicky ani provozně vyčleňována nad okolní 

zástavbou. 

Odpad během stavby se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. a souvisejících 

předpisů a svážen do sběrných dvorů v Hlinsku v Čechách nebo Skutči. Stavební 

firma bude mít potvrzení o odevzdání stavebního odpadu. 

Hořlavý odpad se nebude pálit. 

Ochrana před hlukem během výstavby bude zajišťovat dodržení zásad při 

stavebních prací v území podle zákonu č. 258/2000Sb., nařízením vlády č. 272/2001. a 

pracovní dobou.  

Dokončená stavba je navržena s ohledem na dostačenou zvukovou 

neprůzvučnost.  

Po dokončení stavby bude vysázena zeleň jako přírodní bariéra pro lepší 

ochránění před hlukem. 

 

2.2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F, 

 

Pracovníci budou proškolení a budou se řídit zásadami BOZP. Staveniště bude 

oploceno pro ochranu před vstupem nepovolaných osob. Výkopové práce mimo 

oplocený pozemek budou označeny upozorňujícími značkami, opatřeny ochranou 

páskou a provedeny v nejkratším možném termínu. Při pracích ve výškách bude 

zřízeno ochranné zábradlí. Při pracích na střeše budou pracovníci jištěni. 

Na stavbě se povede stavební deník.  

 

 

2.2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Základy jsou navrženy jako základové pasy z betonu C15/10 výšky 500 mm. Pod 

nepodsklepenou částí objektu je to kombinace základových pasů a ztraceného 

betonového bednění.  

Nosná část stavby je řešena systémem Naturblock podle projektových podkladů 

výrobce. Dodatečná výztuž železobetonových prvků bude posouzena statikem. Nosná 

konstrukce krovu je řešena dřevěnou vaznicovou soustavou na sloupkách z ocelových 

válcovaných prvku U100. 
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2.2.3. Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost je řešena v příloze D2 – Požární bezpečnost. 

 

2.2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Ochrana zdraví je řešena komplexním řešením stavby, nároky na klimatické 

vnitřní podmínky. Ochranou před vlhkostí a vzlínající vodou, řešením tepelných mostů 

pro zamezení vzniku plísní. 

Hygiena je zajišťována kvalitním zdrojem pitné vody a splaškovém hospodářství 

s domácí čističkou odpadních vod. 

Stavba je navržena tak, aby minimalizovala dopady na životní prostředí svým 

splaškovým a odpadovým hospodářstvím. Výsadbou nové zeleně. 

 

 

2.2.5. Bezpečnost při užívání 

RD je navržen tak, aby nedocházelo k úrazu, přípojky musí splňovat požadované 

zkoušky, aby nedošlo k haváriím. 

 

2.2.6. Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku během realizace stavby bude zajištěna dodržováním zásad při 

stavebních pracích v území se stávající bytovou zástavbou včetně pracovní doby. 

Ochrana před hlukem podle zákoníku č.258/2000Sb. a nařízení vlády č. 272/2011., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dodržování hygienických 

limitů hluku).  

Stavba se nachází v klidné části obce Otradov, není zatížena hlukem z výrobních 

zařízení. Konstrukční systém vyhovuje svoji zvukovou neprůzvučností normovým 

hodnotám. 

 

2.2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

2.2.7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 

Energetická náročnost splňuje kriteria normy ČSN 730540-2 dané pro zdejší 

klima. Veškeré výpočty jsou uvedeny v příloze D1 – Tepelně technické posouzení. 
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Byl vypracován protokol energetické náročnosti s energetickým štítkem 

výsledkem C – vyhovující. 

2.2.7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby, 

 

Celková měrná ztráta prostupem tepla HT =218,83 W/K 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem=0,33 W/m
2
K 

Celková ztráta tepla objektu Q=14,4 kW 

 

 

2.2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Nepřepokládá se užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

 

2.2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Nepředpokládá se nutnost řešení opatření proti agresivním spodním vodám. 

Stavba se nenachází v seizmicky nebezpečném území. 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

 

 

2.2.10. Ochrana obyvatelstva 

 

Nejsou žádné požadavky na situování a řešení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

 

2.2.11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

2.2.11.1.  Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

Splaškové vody jsou pomocí kanalizační přípojky svedeny do domácí čističky 

odpadních vod, kde bude přečištěná voda shromažďována v sousední akumulační jímce 

s přepadem a využívaná jako voda užitková. 

Dešťové vody jsou drenážně odváděny do akumulační jímky s přepadem a 

částečně užívány jako voda užitková 

2.2.11.2.  Zásobování vodou, 
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Pitná voda je přivedena z místního zdroje pitné vody, kterým je kopaná studna 

v severní části pozemku. 

Užitková voda je odebírána z akumulační jímky na východní části pozemku. 

 

2.2.11.3. Zásobování energiemi, 

Přípojky jsou řešeny podle výkresu C1 – Situace. 

Elektřina bude napojena s hlavního vypínače elektřiny. 

Plyn bude napojen přes hlavní uzávěr plynu. 

 

2.2.11.4. Řešení dopravy, 

Stavba je napojena na obecní komunikaci pomocí zpevněných ploch přes 

pozemek č. 21. 

2.2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

Zpevněné plochy budou řešeny částečně jako pojezdové s nosností do 3,5t, 

částečně jako pojezdové z betonové dlažby. Vstup do objektu je řešen s bezbariérovou 

úpravou. Na severní části objektu bude rozhrnuta ornice a pozvolné dorovnání 

pozemku na původní výšku. Provede se zasetí nového travního porostu a výsadba 

okrasných a ovocných dřevin. 

2.2.11.6. Elektronické komunikace, 

Budou řešeny bezdrátově. 

 

2.2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení se na stavbě nevyskytují. 
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2.3.Technická zpráva 

 
2.3.1. Účel objektu, 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Otradov. Dům je navržen jako dvě 

samostatné bytové jednotky s částečně podsklepeným užitným suterénem. Dům je navržen 

pro trvalé bydlení dvou čtyřčlenných rodin. 

 

 

2.3.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Dům je architektonicky řešen tak, aby nevyčníval z okolní zástavby rodinných 

domů v malé vesnici Otradov. Dům je podlažní s obytným podkrovím a částečně 

podsklepen. Střecha je řešena pomocí dvou výškově rozdílných pultů. Fasáda objektu je 

z části obložena cihelnými obklady, částečně upravena škrábanou bílou omítkou. Střešní 

krytina je tmavé barvy z betonových střešních tašek. Na západní straně objektu je řešena 

společná terasa a celodřevěný balkon. Okna a dveře jsou dřevěná z eurohranolů. Vstup na 

terasu je řešen pomocí francouzských oken. 

Dům je funkčně řešen pro účely trvalého pobytu.  

Dům je dispozičně řešen jako obytný byt 4+kk, s technickým suterénem. Dvojice 

bytů jsou téměř totožné, zrcadlově otočené o výměře 134 m
2
 a 139 m

2
. Každý byt má svůj 

samostatný vstup a samostatný vstup na terasu a balkon. Středem domu vede komunikace 

po jednoramenných zakřivených schodištích. Přízemní patro je řešeno pro přípravu a 

konzumaci pokrmů a jako komunikační se společnými prostory. Nadzemní patro je řešeno 

jako dvojice pokojů pro děti a ložnice pro manželé s možností výstupu na balkon. 

Suterénní část je řešena jako technické podlaží se skladovacími prostory. Z důvodu 

zrcadlově otočených dispozicí a tvaru pozemku není optimálně řešena dispozice vzhledem 

ke světovým stranám. Může v letních měsících docházet k přehřívání některých místností, 

návrhové opatření jsou stínící žaluzie. Dimenze topení by měla pokrýt v zimních měsících 

výkyvy rozdílných teplotních zisků. 

Dům je po výtvarné stránce řešen jako nevyčnívající ze stávající zástavby. 

Na severní straně proběhne rozsáhlá vegetační úprava, dojde k násypu ornice pro 

vyrovnání výškové úrovně, k vysetí nového travního porostu a výsadbě okrasných dřevin, 

které budou stavbu oddělovat od okolní zástavby. V jižní stavbě proběhne výsadba 

ovocných dřevin. 

Dům není navržen pro užívání osobami s omezenou pohybovou schopností, 

nicméně komunikační vstupy jsou řešeny bezbariérově. 
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2.3.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění, 

Byty jsou řešeny kapacitně jako 4+kk, s podlahovou plochou 134 m
2
 a 139 m

2
. 

Podlahová plocha prvního bytu - obytná 116 m
2
, neobytná 18 m

2
. 

Podlahová plocha druhého bytu – obytná 117 m
2
, neobytná 18 m

2
. 

RD – zastavěná plocha 155 m
2
. 

Garáž – zastavěná plocha 30 m
2
. 

Zpevněné plochy 211 m
2
. 

Plot o ploše 6,2 m
2
. 

Oslunění bytů je řešeno pomocí dostatečné dimenze velikosti výplní otvorů. 

Místnost 2.12 chodba je řešena pomocí střešního světlovou. 

Orientace pokojů ke světovým stranám: společné prostory obývacího pokoje a 

ložnice s pokojem v podkroví jsou orientovány na západní stranu, kuchyň s jídelnou na 

severní a jižní stranu. Na východní straně jsou orientovány vstupy, pokoje a koupelny. 

Štíty objektu jsou na západní a východní straně. Terasa s balkonem je orientována 

na východní stranu. 

 

2.3.4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost, 

 

Základy: 

Mocnost základů je navržena podle geologického průzkumu a únosnosti 

základové spáry. Při návrhu byla uvažována nezámrzná hloubka 1,0 m. Nebyla 

navržena tlaková hydroizolace, protože hladina podzemní vody bezpečně 

nedosahuje základové desky, radonové riziko je nízké, tento fakt byl užit při 

návrhu hydroizolační vrstvy. Životnost základové konstrukce se počítá po celou 

dobu životnosti celé stavby, tj. 70 let. 

Před samotnými výkopy bude odstraněna ornice v tl. 200 mm a skladována 

v jižní části pozemku, později využitá k terénním úpravám. 

Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy C15/10 šířky 515, 520, 665 a 

815mm, výšky 500 mm a 1000 mm. Při návrhu betonu nebyl uvažován vliv 

agresivních spodních vod. Základové konstrukce bez podsklepení budou zatepleny 

10 cm extrudovaného polystyrenu. Přechod mezi základy podsklepené části a 

nepodsklepené je řešen jako kombinace monolitických základů a betonového 

ztraceného bedněni. Základová deska je řešena tl. 150 mm, vyztužena armovací 

sítí s průměrem prutů 6 mm. 
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Svislé nosné konstrukce 

Všechny svislé konstrukce jsou navrženy ze systému Naturblock. Jedna se o 

štěpkocementové tvárnice s nosným betonovým jádrem a zateplením 

polystyrenem.  

Obvodové podzemní podlaží je vyzděno z tvárnice 36,5/14,5. Jako nosná stěna 

nepodsklepené základové desky je použito ztracené betonové bednění tl. 150 mm. 

Nosné vnitřní zdivo je navrženo z tvárnic 30/0 a 22/0. 

Obvodové nadzemní podlaží je vyzděno z tvárnic 36,5/16,5. Jako nosné vnitřní 

zdivo jsou použity tvarovky 30/0 a 22/0. 

Při návrhu byly použity podklady pro projektové dokumentace výrobce. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Nenosné stěny jsou řešeny sádrokartonovými příčkami. V podzemním podlaží 

jednou opláštěné příčky tl. 100 mm systému Rigips. V nadzemních podlažích jsou 

dvakrát opláštěné příčky s modrou akustickou deskou systému Rigips tl. 125 a 

155mm. 

Jsou použity také voděodolné sádrokartonové desky v prostředí se zvýšenou 

vlhkostí. 

Vlastnosti příček byly čerpány z podkladů výrobce. 

 

Vodorovné konstrukce 

Překlady jsou použity ze systému Naturblock. Jedná se o štěpkocementové 

tvarovky z jedné strany zateplené 15 cm polystyrenem, fungují jako ztracené 

bednění pro železem vyztužené betonové nosníky. 

Konstrukce stropu je tvoře ze štěpkocementových tvarovek systému 

Naturblock, které slouží jako ztracené bednění pro žebírkový železobetonový 

strop. V některých místech jsou tvarovky určené pro křížem armovaný strop. 

Strop je tl. 250 mm s železobetonovou deskou tl. 80 mm vyztužena armovací sítí 

s pruty průměru 8 mm. 

Při návrhu byly použity podklady pro projektové dokumentace výrobce. 

 

Schodiště 

Schodiště z podzemního podlaží je řešeno jako monolitické železobetonové 

s počtem 16 stupňů. Výška stupně je určena na 171,88 mm a šířka na 255 mm. Při  

návrhu byla použita výjimka z technické normy a použit vzorec b+2h=600.  

Šířka ramene je stanovena na 900 mm, výška zábradlí je stanovena na 1100 

mm. 

Schodiště je v nadzemním podlaží uloženo na železobetonový stropní trám. 

Návrh výztuže bude proveden autorizovaným inženýrem v oboru statika 

staveb. 

Schodiště mezi nadzemními podlažími je řešeno jako dřevěné samonosné 

schodnicové. Výška stupně je určena podle normy na 176,47 mm a šířka na 275 

mm. Šířka schodišťového ramene je určena na 1000 mm a výška zábradlí je 1100 

mm. Zábradlí dřevěné, kombinací deskových a prutových prvků.  
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Schodiště je v druhém nadzemním podlaží uloženo na železobetonový stropní 

trám. 

Návrh schodiště bude proveden odbornou firmu, která bude schodiště dodávat. 

 

Střecha 

Nosnou část střechy tvoří dřevěný vaznicový krov. Krov je částečně uložen na 

zdivu a částečně uložen na ocelových sloupkách z válcovaných prvků typu C100. 

Krokve jsou uloženy na pozednicích a středové a vrcholové vaznici. Celý krov je 

celoplošně pobit bedněním, jako opatření proti malému sklonu střechy. Bednění je 

pokryto celoplošně difúzní pojistnou hydroizolací. Betonová střešní krytina je 

uložena na latích a kontralatí. 

Při návrhu střechy se uplatňoval požadavek na provětrávání podstřešního 

prostoru. 

 

Podhledy 

Podkrovní podhled je řešen jako zavěšený. Nosná konstrukce je tvořena 

dřevěnými kleštinami průřezu 200x60 mm. Sádrokartonový podhled je zavěšen na 

vyrovnávacím dřevěném roštu z latí 40x60 mm, který bude zároveň sloužit jako 

prostor pro vedení sítí. Sádrokartonové desky jsou navrženy ze systému Rigips. 

Podhled je zateplen skelnou minerální plstí tl. 180 mm. Minerální plsť je chráněna 

parotěsnou a difúzní folií. 

 

Balkon 

Balkon je řešen jako dřevěný samonosný. Založen na betonových patkách. 

Sloupky průřezu 180x180 jsou umístěny na stavitelných kotvách. Balkon má 

dřevěný nosný rám s roznášecím podlahovým roště. Podlaha je tvořena dřevěnými 

fošinkami tl. 35 mm.  

 

Komín 

Komíny jsou použity systémové Ciko-praktik rozměru 400x400. Z betonových 

lehčených tvarovek a chráněny tepelnou minerální izolací. 

Komíny jsou založeny na rozšířených základových pasech. 

 

Okna a dveře 

Okna jsou navrženy z europrofilů IV, šířky 88 mm. Zaskleny jsou izolačním 

trojsklem s distančními rámečky. Okna jsou řešeny jako otvíravá a sklápěcí.  

Vstupní dveře jsou navrženy z europrofilu IV, šířky 78 mm. Dveřní výplň je 

tepelněizolační. Práh je tepelněizolační s přerušeným tepelným mostem. 

Vstup na terasu a balkon je řešen jako francouzské okno se stejnými parametry 

jako ostatní okna. 

Vnitřní dveře jsou navrhnuty fošnové ze smrkového dříví zavěšené na 

obložkové zárubni.  

Při návrhu oken i dveří byl požit výpočet uplatňující poměr tepelného prostupu 

okna i rámu. 
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Podlahy 

Skladba podlahové konstrukce je určena pro podlahové vytápění. Skladba 

podlahy má proměnou výšku tepelné izolace podle sousedícího prostoru a jeho 

teploty, aby nedocházelo k tepelným ztrátám. Nášlapnou vrstvu tvoří keramické 

dlaždice nebo laminátová podlaha s imitací dřeva. Ve všech skladbách je umístěna 

nášlapná, samonivelační, roznášecí a tepelněizolační vrstva. Roznášecí vrstva 

slouží pro vedení podlahového vytápění.  

Podlaha v suterénu neobsahuje podlahové vytápění. 

Jednotlivé skladby jsou řešeny v samostatné příloze. 

 

Obklady 

Obklady jsou navrženy jako keramické se stykem v rozích, který je řešen 

pomocí PVC lišty s měkčeným plastem pro omezení kročejového hluku. 

Výška obkladu je rozdílná a je vyznačena v jednotlivých půdorysech. 

 

Odvětrání 

Větrání v obou bytech je řešeno jako přirozené pomocí mikroventilace či 

ventilace sklápěcích oken. Větrání kotelny je zajištěno přirozeně mřížkou se 

stavitelným průtokem umístěnou v okně světlíku. Mřížka je opatřena ochranou 

proti hmyzu.  

V kuchyni je umístěna digestoř, nasávaný vzduch bude odváděn otvorem ve 

zdi do venkovního prostoru. Otvor bude na fasádě opatřen větrací mřížkou 

s ochranou proti hmyzu. 

Při použitý digestoře se doporučuje větrat pomocí okny. 

Koupelny jsou větrány přirozeně pomocí okna a pomocí ventilátoru ústícím do 

větracího potrubí. WC je větráno ventilátorem ústícím do větracího potrubí. 

Větrací potrubí ústí pomocí střešní tvarovky do venkovního prostoru. 

 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace stěn a věncovek je systémová, obsahují ji tvarovky systému 

Naturblock. Dodatečná tepelná izolace je navržena kolem nepodsklepené 

základové konstrukce z extrudovaného polystyrenu a jako izolace podkroví 

pomocí sklené minerální plsti. 

Návrh izolace byl proveden tak, aby splňoval energetické nároky na budovy. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace je navržená z měkčeného PVC opatřena ochrannou vrstvou 

geotextilie. Která bude mechanicky kotvena a spoje svářeny popřípadě řešeny 

pojistnou zálivkou. 

V podzemním podlaží bude hydroizolace chráněna nopovou folií. 

Pro ochranu minerální plsti bude navržena parotěsná izolace. 
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Pojistná hydroizolace bude zároveň difúzní, aby nedocházelo ke kondenzaci 

vody uvnitř konstrukce. 

 

Úpravy povrchů 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny vápenocementovou omítkou tl. 10 mm 

s vápenným štukem a vnitřní barvou. Venkovní stěny budou opatřeny 

vápenocementovou omítkou vyztuženou skelnou armovací sítí tl. 20 mm a fasádní 

škrábanou omítkou se silikonovou barvou. 

Venkovní stěny budou opatřeny cihlovým obkladem. 

Dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem. 

 

Oplocení 

Pozemek č.7/1 bude na východní straně při hranici s pozemkem č. 21 oplocen 

1,8 m vysokým plotem z betonových tvarovek. Výplňová část bude řešena pomocí 

dřevěných tyček. 

Zbytek pozemku bude oplocen drátěným pletivem výšky 1,5 m. Ze severní 

strany bude později pozemek oddělovat od okolí okrasné dřeviny. 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou řešeny z betonové dlažby. Zpevněné plochy jsou řešeny 

jako pojezdové s nosností do 3,5 t a pochozí. Jednotlivé přechody mezi 

zpevněnými plochami a jinými komunikacemi jsou řešeny bezbariérově, snížením 

obrubníku 

 

Klempířské práce 

Klempířské prvky budou řešeny z plechů opatřenými protikorozní úpravou. 

Materiál prvků bude řešen podle finančních možností investora. Oplechování bude 

řešeno podle zásad klempířské normy. Okapové žlaby jsou řešeny průměru 

130mm, okapové svody průměru 110 mm. 

 

2.3.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a otvorů jsou řešeny v samostatné příloze 

Tepelně technické posouzení. Je zde proveden protokol o energetické náročnosti budovy a 

posouzení vypočtených hodnot s mezními a doporučenými hodnotami. 

Objekt je klasifikován do třídy C. 

 

 

2.3.6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu, 

Mocnost základů je navržena podle geologického průzkumu a únosnosti základové 

spáry. Při návrhu byla uvažována nezámrzná hloubka 1,0 m. Nebyla navržena tlaková 

hydroizolace, protože hladina podzemní vody bezpečně nedosahuje základové desky, 
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radonové riziko je nízké, tento fakt byl užit při návrhu hydroizolační vrstvy. Životnost 

základové konstrukce se počítá po celou dobu životnosti celé stavby tj. 70 let. 

Základové pasy jsou navrženy z betonu třídy C15/10 šířky 515, 520, 665 a 

815mm, výšky 500 mm a 1000 mm. Při návrhu betonu nebyl uvažován vliv agresivních 

spodních vod.  

 

2.3.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, 

Dokončená stavba nebude vyvolávat žádné negativní vlivy na životní prostředí.  

Při výstavbě dojde v pracovní době ke zvýšení hladiny hluku. Splašková voda 

bude čištěna v domovní čističce odpadních vod a dešťová sbírána do akumulační nádrže, 

popřípadě vsakována na pozemku. 

Budova bude svým provozem produkovat pouze tuhý komunální odpad. 

Recyklovatelné suroviny budou likvidovány v tzv. barevných kontejnerech k tomuto účelu 

zřízených na obecní ploše. Zbylý komunální odpad bude uskladňován v popelnicích a 

pravidelně svážen firmou zajišťující svoz komunální odpadu v obci. Bude zřízena 

zpevněná plocha pro popelnice na hranici pozemku č. 7/1. 

 

 

2.3.8. Dopravní řešení,  

Přístup na pozemek je řešen pomocí chodníku přes pozemek č. 21. Příjezd bude 

řešen pomocí zpevněné plochy přes pozemek č. 21 ke stávající obecní komunikaci třídy 

IV. Ke každé bytové jednotce jsou navržena dvě automobilová stání. Jedno automobilové 

stání je zřízené jako odstavce na pozemku č. 21. 

 

 

2.3.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

Ochrana zdraví je řešena komplexním řešením stavby, nároky na klimatické 

vnitřní podmínky. Ochranou před vlhkostí a vzlínající vodou, řešením tepelných mostů 

pro zamezení vzniku plísní. 

Hygiena je zajišťována kvalitním zdrojem pitné vody a splaškovém hospodářství 

s domácí čističkou odpadních vod. 

Výsledkem radonového průzkumu bylo nízké riziko výskytu radonu, ale i tak bude 

použita hydroizolace s ochranou proti radonu. 
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2.3.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných 

požadavcích. Stavební práce musí probíhat dle platných norem a vyhlášek o provedení práce. 

Na stavební činnost bude dohlížet autorizovaná osoba ve funkci stavebního dozoru. Při 

provádění stavby je nutné dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále při práci na 

staveništi bude dodrženo nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 



3. Závěr: 

Největším problémem této bakalářské práce bylo navrhnout dispoziční uspořádání tak, 

aby vyhovovalo technickým a bezpečnostním požadavkům stanoveným pro obytné budovy. A 

také vyřešení rozhraní založení podsklepené a nepodsklepené části stavby.  

Obsah bakalářské práce je dostačující pro získání ucelených představ o samotném 

objektu, jeho návrhu i realizaci. 

Změny oproti původní studii jsou: 

 změna konstrukčních výšek – původní návrh byl nehospodárný; 

 změna dispozičního uspořádání podkroví – nebyly dodrženy požadavky na bezpečnost 

staveb a nový návrh lépe vyhovuje nosnému systému krovu. 

Cílem mé práce bylo získat dostatečné informace o stavbě rodinného domu a 

porozumět problematice projektování staveb. Tohoto cíle se mi podařilo dosáhnout především 

díky spolupráci s Ing. Radimem Kolářem, Ph.D. 

 

 



Seznam použitých zdrojů: 

1. ČSN 73 4301 – Obytné budovy, Český normalizační úřad, 2004, Praha 

2. ČSN 73 6610 – Projektování místních komunikací, Český normalizační úřad, 2002, 

Praha 

3. ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, Český 

normalizační úřad, 2004, Praha 

4. ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, Český normalizační úřad, 2011, Praha 

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

vlastností stavebních výrobků, Český normalizační úřad, 2012, Praha 

6. ČSN 73 1901 – Navrhování střech, Český normalizační úřad, 1999, Praha 

7. ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, Český 

normalizační úřad, 2010, Praha 

8. ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, Český normalizační 

úřad, 2009, Praha 

9. Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění, část dokumentace pro provádění stavby 

10. Šikmé střechy: Pavel Kopta, Jana Janoušková, Grada Publishing a.s., 2012, Praha, 

ISBN 978-80-247-3484-2 

11. Naturblock, Podklady pro projektování a realizaci stavby 

12. Přednášky z předmětu: Pozemní stavitelství, Technická zařízení budov, Realizace 

staveb, Požární bezpečnost staveb, Tepelná technika budov, Betonové konstrukce, 

Nauka o budovách. 

13. Časopis Stavebnictví 

14. Technické listy výrobců: Naturblock, Rigips, Isover, Bramac, Fatrafol, Baumit, 

Ravak. 

 



Použité zkratky: 

- ČSN – česká státní norma 

- RD – rodinný dům 

- č.p. – číslo pozemku 

- B.p.v. – balt po vyrovnání 

- HUP – hlavní uzávěr plynu 

- HVE – hlavní vypínač elektřiny 

- ČOV – čistírna odpadních vod 

- KN – katastr nemovitostí 

- PT – původní terén 

- UT – upravený terén 

- R.Š. – rozvinutá šířka 

- PBS – požární bezpečnost staveb 

 



Seznam příloh: 

A. Přípravné a studijní práce 

1. Studie novostavby rodinného dvojdomku 

2. Projektová dokumentace pro území řízení 

3. Vypsané požadavky na rodinné domy 

B. Textové zprávy 

1. Průvodní zpráva 

2. Souhrnná technická zpráva 

3. Technická zpráva 

C. Výkresová část 

1. Situace 

2. Půdorys 1NP 

3. Půdorys 2NP 

4. Půdorys 1PP 

5. Sestava dílců nad 1PP 

6. Sestava dílců nad 1NP 

7. Výkres krovu 

8. Výkres základů 

9. Řez A-A´ 

10. Řez B-B´ 

11. Technické pohledy 

12. Schéma TZB 1NP 

13. Schéma TZB 2NP 

14. Schéma TZB 1PP 

15. Detail D1 – Osazení okna 

16. Detail D2 – Práh vstupních dveří 

17. Detail D3 – Osazení vstupních dveří 

18. Detail D4 – Pozednice 

19. Detail D5 – Hřeben krovu 

20. Detail D6 – Světlík 

21. Detail D7 – Založení suterénu 

22. Detail D8 – Styk základu s deskou 

23. Příloha č.1 – Skladby konstrukcí 

24. Příloha č.2 – Výpis prvků 

D. Výpočty 

1. Tepelně technické posouzení 

2. Požární bezpečnost 

3. Výpočet akustiky 

4. Výpočet schodiště 

5. Výpočet základů 

E. Seminární práce 

 



  

 

 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV 

 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 

Viz. samostatné složky bakalářské práce A, B, C, D, E. 

 

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S DVĚMA BYTOVÝMI 

JEDNOTKAMI V OBCI OTRADOV 
DETACHED HOUSE WITH TWO FLATS IN OTRADOV 

 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE          
BACHELOR'S THESIS                             
 

 

AUTOR PRÁCE JAN MYŠKA  
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. RADIM KOLÁŘ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 

FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 


