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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je vypracování návrhu a projektové dokumentace pro rodinný 

dům.  Jedná se jednogenerační, samostatně stojící objekt.  Stavba je navržena jako třípodlažní 

s částečným podsklepením a obytným podkrovím. 

Založení nosného systému domu je navrženo na MONOLITICKYÝCH betonových 

základových pasech. Nosný systém v suterénu je navržen  z betonových tvarovek. V ostatních 

podlaží je navržen zděný konstrukční systém POROTHERM. Stropní kontrakce je řešena 

z keramicko-betonových nosníku systému  POROTHERM s cihelnými vložkami MIAKO. 

  Střecha je navržena pultová – dvouplášťová větraná. 

Objekt je situován na rovinném terénu.  

  

Klí čová slova 

Rodinný dům, třípodlažní objekt, částečné podsklepení, základové pasy, systém 

POROTHERM, pultová střecha, obytné podkroví  

 

 

 

Abstrakt  

The goal of this Bachelor thesis is the design and project documentation for a 

residential house.  It is designed as a single-family detached, three-story house with a partial 

basement and a developed attic.   

The foundation system of the house is supported by MONOLITHIC foundation grade-

beams. The support system of the partial basement is designed with the use of concrete 

blocks. The wall system of the rest of the stories uses the POROTHERM masonry system. 

Ceiling structures are comprised of POROTHERM ceramic-concrete members with MIAKO 

brick inserts.   The designed proposes a two-layer ventilated flat roof. 

The building is situated on a level ground.  

 

Keywords 

Family house, three-story, partial basement, masonry walls, system Porotherm, pent 

roof, residential attic 
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Úvod 

 

Zadáním bakalářské práce bylo vypracování návrhu a projektové dokumentace pro 

rodinný dům.  Jedná se jednogenerační, samostatně stojící objekt.  Stavba je navržena jako 

třípodlažní s částečným podsklepením a obytným podkrovím. 

Tento dům má být umístěn na pozemku parcelní číslo 246/6 v katastrálním území 

Jesenice, obce Jesenice, ve středočeském kraji.  Pozemek má výměru 1226,25 m2 a nachází se 

v již částečně zastavěném území především novostavbami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Vlastní text práce 

 

- Technická zpráva        9xA4 
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1. Identifika�ní údaje 

Identifika�ní údaje stavby 
Název stavby:   Rodinný d�m, (dále jen RD) 
Stavebník:    Manželé Sýkorovi 
    Lama�ova 848/29 
    Praha 5, 152 00 

Místo stavby:    Zdim��ice 
Okres:     Praha - východ 
Katastrální území:   Jesenice 
Stavební ú�ad:   Stavební ú�ad Jesenice    
Parcelní �íslo:   246/6 

Zpracovatel dokumentace 
Projektant:    Lucie Svobodová 
Adresa:    M�chenická 2558/14 
    Praha 4, 141 00 
  

2. Ú�el objektu   

Navržená stavba je rodinný d�m o jedné bytové jednotce velikostní kategorie 5+1 
pro 4 osoby. V rodinném dom� jsou umíst�ny: obývací pokoj, kuchy�, ložnice, dva 
d�tské pokoje, pracovna, sauna, posilovna, odpo�inková místnost, hygienické a 
relaxa�ní zázemí, vedlejší prostory a dvojgaráž.  

Sou�ástí stavby jsou uvažovány venkovní zpevn�né plochy a to jak vjezd do 
garáže, vstup do objektu, tak terasa z obývacího pokoje a pracovny vedoucí do zahrady. 
Další nedílnou sou�ástí stavby je bazén, umíst�ný v západní �ásti zahrady. 

Sadové úpravy nemusí být a také nejsou sou�ástí projektové dokumentace. 
Stavba není �len�na na stavební objekty ani na stavební a technologickou �ást. 
Stavba je umíst�na na rovinatém pozemku v �áste�n� zastav�ném území zástavbou 

rodinných dom�. Pozemek se nachází na okraji obce Zdim��ice v k.ú. Jesenice.  
Vstup na pozemek je z ulice Rokycanova.  

3. Architektonické a dispozi�ní �ešení 

 3.1 Architektonické  �ešení 

Jedná se o samostatn� stojící, �áste�n� podsklepený rodinný d�m na pozemku p.�. 
246/6 v katastrálním území Jesenice. D�m se hmotov� skládá ze t�í �ástí, které jsou 
zast�ešeny pultovou odv�trávanou st�echou. Každá hmotová �ást má vlastní st�echu.  
Hlavní �ást má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím(možno 
uvažovat jako 2.NP). St�ední �ást je jednopodlažní a slouží jako �ást vstupní. Zárove� je 
spojnicí mezi hlavním obytným celkem a poslední �ástí, kde se nachází garáž, má 
úrove� 1.NP o 170 mm níže než výše zmi�ované �ásti objektu. 

Hlavní vstup do objektu se nachází ve st�edním objektu a je zapušt�ný mezi st�ny 
Hlavní �ásti a garáže. To vytvá�í ochranu proti pov�trnostním podmínkám p�edevším 
v zimních m�sících. První nadzemní podlaží obytné �ásti p�dorysn� kopíruje �ást  
podsklepenou. Garáže spole�n� s dílnou tvo�í t�etí a zárove� poslední �ást, která je na 
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nepodsklepenou �ástí. Spádování p�evažujících st�ech je voleno kolmo na sebe. �ást 
vstupní má spád st�echy volen rovnob�žn� se st�echou nad hlavním �ástí, ovšem je 
výškov� zapušt�na pod úrovní obou sousedních st�ech.  

Na fasádách se uplat�ují p�edevším klidné sv�tle šedé odstíny omítek st�n stav�né 
do kontrastu s prosklenými plochami oken a hn�dou st�echou. Okenní a dve�ní rámy 
byly zvoleny ve stejném barevném odstínu jako st�ešní pláš� a klempí�ské dopl�ky 
st�echy.  

Nedílnou sou�ástí stavby jsou dlážd�né plochy p�íjezdové komunikace a vstupu 
zámkovou dlažbou. Za objektem se nachází terasa, kterou tvo�í zadlážd�ná plocha 
s volným vstupem do zahrady. V západní �ásti zahrady je uvažován zapušt�ný bazén. 

 3.2 Dispozi�ní a funk�ní �ešení 

Rodinný d�m je navržen jako �áste�n� podsklepený s obytnou plochou v p�ízemí 
a klidovým patrem ur�eným pro spánek a odpo�inek. 

Do objektu se vstupuje ze severozápadní �ásti z vlastního pozemku p.�. 246/6 
v k.ú. Jesenice p�es zádve�í. P�i vstupu se nacházejí po levé stran� dve�e vedoucí do 
garáže s garážovým stáním pro dva osobní automobily. Z garáže je vstup do dílny, 
odkud je možné vyjít ven sm�rem k p�íjezdové cest�. Ze zádve�í, po pravé stran� p�es 
posuvné dve�e, vstupujeme do haly. Po levé stran� se nachází pohotovostní WC a 
úklidová místnost. Rovn� se dostaneme do obývacího pokoje spojeného s kuchyní. 
Kuchyn� má po levé stran� ve sm�ru k pracovní desce vstup do spíže. Z obývacího 
pokoje je možnost výstupu na terasu a dále do zahrady. Z haly se dále po pravé stran�
dostaneme ke schodišti vedoucímu jak do suterénu, tak do 2. NP. Za schodišt�m je 
vstup do pracovny, která je vybavena vlastním WC a sprchovým koutem. Když po 
schodišti sestoupíme do suterénní �ásti objektu, ocitneme se na chodb�, odkud je možný 
p�ístup do posilovny, technické místnosti a dvou místností sklad�. Dále je možnost 
projít dve�mi pod výstupním ramenem schodišt� a ocitáme se na chodb�, odkud je 
možný p�ístup do sauny, odpo�inkové místnosti a hygienického zázemí s WC, 
umyvadlem a sprchovým koutem. 

P�í výstupu po schodišti do 2. NP docházíme na chodbu odkud je možnost vstupu 
do dvou d�tských pokoj� a jedné ložnice. Ze všech obytných pokoj� je možnost 
výstupu na balkón, který je �áste�n� kryt p�esahem st�echy. Dále se na pat�e nachází 
hlavní koupelna s WC a samostatné WC.  

U objektu je terasa, která vytvá�í spojnici mezi zahradou a samotným domem.  
Hlavní vstup i vjezd na pozemek je navržen z ulice Rokycanova v obci Zdim��ice, 

k.ú. Jesenice. Díky ší�i a frekvenci komunikace není problém s odstavením vozidla pod 
dobu nutnou k otev�ení vrat.  

 3.3 �ešení stavby s ohledem na užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

V souladu s § 1 vyhlášky  �. 369/2001 Sb Ministerstva pro místní rozvoj „O 
obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace“  není t�eba �ešit objekt jako bezbariérový. 
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4. Technicko – ekonomické údaje 

Kapacity objektu :  
 -  byt :  
  velikostní kategorie:   5 + 1 
  po�et obyvatel:   4 osoby 

 -  garáž :  
  kapacita:   2 vozy kategorie O2 

�isté podlažní plochy :  

 - obytná plocha v�. zázemí   350,29 m2   
 - technické plochy – sklepy, technická místnost 

       20,48 m2  

 - garáž      53,34 m2      

 celkem:    424,11 m2  

Zastav�ná plocha :     

 - novostavba domu        229 m2  

 celkem:        311 m2  

Plocha pozemk� :     1231 m2 

% zastav�ní (bez zp.ploch) :        18,6% 

Obestav�ný prostor :     1620 m3 

P�edpokládané náklady stavby :    9,8 mil. K�

5. Stavebn� technické �ešení 

 5.1 Konstruk�n�-stavební �ešení 

5.1.1 Založení objektu, ochrana proti vlhkosti a protiradonová opat�ení, výkopy 

Stavba je založena na pasech z prostého betonu C16/20 do nezámrzné hloubky 
1000mm do rostlého terénu. S ohledem na minimalizaci množství betonu jsou základy 
voleny odskakovan� dle výpo�tu. P�esný tvar a dimenzování základových pas� je 
uvedeno ve výkresové dokumentaci. Do základových konstrukcí budou vloženy 
zemnící pásky a pr�chodky dle výkresové dokumentace díl�ích �ástí. 

Charakter základové spáry a možné up�esn�ní dimenzí základových pas� bude 
provedeno po provedení výkopových prací. 

Jedná se o �áste�n� podsklepený objekt, který bude izolován proti zemní 
vlhkosti. Hydrogeologický pr�zkum neprokázal v dané oblasti výskyt podzemních vod. 
Hydroizola�ní souvrství pro izolace spodní stavby je navrženo s ohledem na známe 
skute�nosti jako b�žné, tj. hydroizolace z asfaltových pás� s nenasákavou vložkou proti 
vzlínání zemní vlhkosti – asfaltové pásy Dekbit AL S40 a Dekbit V 60 S35. 

Radonové riziko v oblasti je obecn� nízké, z toho d�vodu nebyl radonový 
pr�zkum proveden a proti-radonová izolace stavby nebyla navržena. 



6

5.1.2 Nosné svislé konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce st�n podsklepené �ásti budou tvo�eny 
betonovými st�nami zdi ze ztraceného bedn�ní armované vloženou výztuží a zalité 
betonem t�ídy C20/25. Vnit�ní nosné st�ny v suterénu jsou navrženy v systému 
POROTHERM p�i tl. Zdiva 250mm z tvarovek POROTHERM 24 Profi. Obvodové 
nosné st�ny v nadzemní �ásti jsou z tvarovek POROTHERM 36,5 Profi na maltu pro 
tenkost�nné spáry. Ostatní nosné konstrukce jsou taktéž v systému POROTHERM a to 
24 Profi a 30 Profi, oboje na maltu pro tenkost�nné spáry. 

5.1.3 Nosné vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM tlouš�ky 250mm. 
Stropy jsou tvo�eny systémovými nosníky POT a vložkami MIAKO. Skladba t�chto 
prvk� je patrná z p�íslušné výkresové dokumentace. Po osazení nosník� a vložek bude 
deska zmonolitn�na betonem t�ídy C 20/25. Balkónová �ást je tvo�ena z ISO nosník� a 
betonu t�ídy C 20/25. Typy a p�esné umíst�ní nosník� v konstrukci je patrné z p�íslušné 
�ásti této PD.  

5.1.4 Konstrukce st�ech, st�ešní pláš�

Na objektu jsou navrženy pultové st�echy se sklonem do 10%. Jako krytina 
st�echy je zvolen plech na celoplošné bedn�ní. Jedná se o st�echu odv�trávanou a 
množství v�tracích otvor� je prokázáno v p�íslušné �ásti této PD. Zp�sob provedení a 
podrobná specifikace je uvedena na p�íslušných výkresech této PD.  

5.1.5 Vertikální komunikace 

V objektu jsou dv� žlb. schodišt�, které se nacházejí ve spole�ném 
schodiš�ovém prostoru. 

Schodišt� mezi 1.PP a 1.NP je navrženo jako dvouramenné, levoto�ivé 
s mezipodestou ší�i ramen 1000 mm a 2x9 stupni 300/164 mm. Nosnou konstrukci tvo�í 
žlb. deska tl. 165mm s p�ímo nabetonovanými stupni. Deska nástupního ramene 
schodišt� je uložena na základovém pasu a mezipodest�. Rameno výstupního ramene je 
uloženo na železobetonové mezipodest� a POT nosnících. Stupn� budou obloženy 
keramickou dlažbou. 

Schodišt� do 2. NP je navrženo jako dvouramenné, levoto�ivé s mezipodestou 
ší�i ramen 1000 mm a 2x9 stupni 300/167 mm. Nosnou konstrukci tvo�í žlb. deska tl. 
165mm s p�ímo nabetonovanými stupni. Desky nástupního i výstupního ramene 
schodišt� je uloženy na železobetonové mezipodest� a POT nosnících p�íslušných 
podlaží. Stupn� budou obloženy d�evem. 

5.1.6 Vnit�ní d�lící konstrukce 

P�í�ky jsou navrženy zd�né v systému POROTHERM 11,5 Profi – keramické na 
tl. zdiva 125 na maltu pro tenkost�nné spáry, oboustrann� omítané, p�ípadn� obložené 
keramickými obklady. Úprava p�í�ky vyplívá ze skladeb konstrukcí, které jsou uvedeny 
v této PD.  

  
5.1.7 Vnit�ní povrchy 

Podlahy 
V celém objektu jsou použity tyto druhy podlah : 

- d�ev�né vlisy 
- keramické dlažby 
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Skladby podlah jsou vykázány na samostaném výpisu, který je sou�ástí této PD.  
V garáži je navržena betonová pr�myslová podlaha rezistentní proti okapu 

ropných produkt�.   
V koupelnách je navržena keramická dlažba na hydroizola�ní st�rce.  
Užití jednotlivých druh� podlah v jednotlivých prostorách domu je patrno 

z výkresové dokumentace – tabulek místností u p�dorys� jednotlivých podlaží. 
Ve skladbách podlah na terénu je krom� hydroizolací i tepelná izolace – p�nový 

polystyren tl. 100 mm, v garáži není izolace uvažována.  
St�ny vnit�ní jsou opat�eny štukovými omítkami a malbou, v hygienickém 

zázemí, v kuchyni a spíži je navržen keramický obklad st�n. 
Stropy jsou opat�eny vápennou štukovou omítkou s malbou.  

Poznámka: 

P�esné použití jednotlivých druh� povrch� je patrno z výkresové dokumentace – 
tabulek místností. 

5.1.8 Výpln� otvor�

Okna jsou d�ev�ná lazurovaná (europrofily) a musí spl�ovat tepeln�technické 
požadavky a možnost p�irozené infiltrace vzduchu.  

Vnit�ní dve�e jsou uvažovány d�ev�né dýhované do obložkových zárubní. 
Dve�ní k�ídla budou plná. Posuvné dve�e budou �áste�n� prosklené. Podrobná 
specifikace je uvedena ve výpisu dve�í. 

Vstupní dve�e budou sou�ástí vstupní st�ny, d�ev�né, lazurované a musí 
spl�ovat tepeln� technické požadavky. Podrobná specifikace je uvedena ve výpisu 
dve�í. 

5.1.8 Fasády - vn�jší povrchy 

Na vn�jších površích je použito klasických materiál�. Fasády jsou zatepleny 
systémovým kontaktním zateplovacím plášt�m s kone�nou úpravou ušlechtilých 
omítek. 

Výpln� oken a dve�í jsou navrženy d�ev�né, lazurované. 

 5.2 Venkovní úpravy  

Do venkovních úprav je zahrnuto zadlážd�ní pojížd�ných zpevn�ných ploch 
(zámková dlažba) a chodní�ky v�etn� venkovního osv�tlení.  

Oplocení pozemku není sou�ástí stavby.  
Sadové úpravy u t�chto druh� staveb nemusí být sou�ástí projektové 

dokumentace a bude na n� vypracován samostatný návrh od zahradního architekta. 

5.2.1 Zadlážd�ní zpevn�ných ploch 

Pojížd�né plochy budou provedeny v betonové zámkové dlažb�. Jednotlivé 
instalace pod t�mito plochami budou vedeny v p�íslušných chráni�kách. Plochy budou 
vyspárovány do p�ilehlé zelen�. Odlu�ova�e ropných produkt� nejsou vyžadovány. 
Provedení zadlážd�ní bude mít následující skladbu : 
    - betonová dlažba   80mm 
    - pískové lože    50mm 
    - podkladový beton    100mm  
    - št�rkodr�    200 - 90mm  
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Zadlážd�ní pochozích ploch bude provedeno z betonové zámkové dlažby, 
tentokrát však pouze do pískového lože. Spádování bude provedeno od objektu na 
zatravn�nou plochu, kde se budou deš�ové vody vsakovat. 

Umíst�ní a výškové �ešení zpevn�ných ploch je patrno z výkresové 
dokumentace. 

5.2.2 Bazén 

Bazén bude kompletní dodávkou specializované firmy a to v�etn� p�íslušné 
dokumentace, atest�, zkoušek a uvedení do provozu. P�íslušné doklady a dokumentace 
budou sou�ástí žádosti o kolaudaci stavby. 

P�esné umíst�ní i výškové �ešení jsou patrny z výkresové dokumentace.  

6. Tepeln� technické  vlastnosti konstrukcí a výplní otvor 

 St�ny v podzemní �ásti budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem za 
použití extrudovaného polystyrenu tl. 150mm. Ten bude zárove� plnit funkci ochrany 
hydroizola�ního souvrství p�ed jeho poškozením.  
 Zateplení základových pas� je uvažováno do nezámrzné hloubky. Pasy budou 
zatepleny také extrudovaným polystyrenem tl. 70mm. 

Nadzemní �ást je tvo�ena z tvarovek POROTHERM 36,5 Profi tl. 365mm a 
bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem za použití fasádního p�nového 
polystyrenu. V míst� stropních desek jsou navrženy v�ncovky POROTHERM 23,8 
tlouš�ky 65mm. Ty spole�n� se zateplením brání vzniku tepelného mostu v konstrukci. 

Balkónová konstrukce je tvo�ena z ISO nosník�, které zabra�ují ší�ení tepelného 
toku do toku do konstrukce.  

St�ešní pláš� je zateplen minerální vatou Isover mezi krokvemi tl. 2x120mm. 
Pod krokvemi je vložena minerální vata Isover tl. 50mm.  

Ve výpo�tu, který je sou�ástí této PD, je prokázáno, že navržené konstrukce 
spl�ují požadované tepeln� technické vlastnosti. 

7. Vliv objektu na okolí 

Stavba nespadá do žádné z kategorií stanovených zákonem �.100/2001 Sb., ve 
zn�ní zák. �. 93/2004 Sb., zákon o posuzování vlivu na životní prost�edí a nepodléhá 
režimu posuzování vliv� na životní prost�edí. Nejedná se o stavbu výrobního charakteru 
a stavba není zdrojem zne�iš�ování okolí, ani zdrojem hluku. Vlastní stavba a provoz v 
ní nebude mít negativní vliv na životní prost�edí v okolí. Odpady vzniklé b�hem stavby 
budou likvidovány v souladu s ustanovením zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech. 

8. Dopravní �ešení 

P�ístup na pozemek i vjezd jsou z ulice Rokycanova, na parc. �. 246/6 v k.ú. 
Jesenice. Díky ší�i a frekvenci komunikace není problém s odstavením vozidla pod 
dobu nutnou k otev�ení vrat. Umož�uje tedy vy�kání návšt�v na p�íchod majitele, 
p�ípadn� na otev�ení vrat.  

Navržené �ešení (stavba) vyhovuje požadavk�m na �ešení dopravy v klidu dle 
vyhlášky 268/2006 Sb. ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, tj. stavba charakteru rodinného 
domku má min. jedno garážové parkovací stání a jedno odstavné stání na vlastním 
pozemku. 
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9. Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

Radonové riziko v oblasti je obecn� nízké, z toho d�vodu nebyl radonový pr�zkum 
proveden a proti-radonová izolace stavby nebyla navrhnuta.  

Byl proveden hydrogeologický pr�zkum. Na pozemku se vyskytují jíly, slíny a 
jílovité b�idlice. Podzemní voda se v p�edpokládané úrovni základové spáry 
nevyskytuje. P�i návrhu stavby není uvažováno s negativními vlivy jako jsou povodn�, 
sesuv p�dy, poddolování, seizmicita nebo hluk v chrán�ném venkovním prostoru a 
chrán�ném venkovním prostoru stavby. Stavba se nenachází v rizikové lokalit� ani v 
záplavovém pásmu. 

10. Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba je v souladu s platným územním plánem a je navržena tak, aby vyhov�la 
obecným požadavk�m na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. i všem  ostatním, 
zejména hygienickým p�edpis�m. 

Jednotlivé prostory spl�ují požadavky denního osv�tlení, i p�irozeného odv�trání..  
V projektové dokumentaci nejsou navrhovány materiály, konstrukce a výrobky, 

které nespl�ují požadavky vyhlášky MMR �. 268/2009 Sb. 
Dodavatel stavby odpovídá za to, že výrobky a materiály použité ve stavb�

vyhovují ustanovením zákona �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

U použitých výrobk� a materiál� je dodavatel povinen doložit shodu s technickou 
specifikací zp�sobem p�edepsaným na�ízením vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pop�. 
v souladu s na�ízením vlády �. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky ozna�ované CE, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

Veškeré materiály musí být zpracovávány, a zabudovávány v souladu s p�íslušnými 
technickými normami a s pokyny výrobc� a dodavatel�, které musí být na stavb�
k dispozici. 

 V Brn� dne 24.5.2013  
  
  
  

.………………………………………. 
        Lucie Svobodová 



   

Závěr  

 

 Bakalářská práce ve svých přílohách obsahuje prováděcí projekt pro jednogenerační, 

samostatně stojící rodinný dům, který bude umístěn na pozemku parcelní číslo 246/6 

v katastrálním území Jesenice, obce Jesenice, ve středočeském kraji. Pozemek má výměru 

1231 m2 a nachází se v již částečně zastavěném území především novostavbami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Seznam použitých zdrojů: 

 

Zákony a vyhlášky: 

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

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

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

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

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 

 

 

Normy: 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

- ČSN 73 3050 – Zemní práce 

- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009) 

- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami (2002)  

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010)  

- ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení (1997)  

- ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (2011)  

- ČSN EN ISO 6946 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel  

prostupu tepla - Výpočtová metoda 

 

- Katalogy a technické listy firem 

- Právní předpisy 

 

 

 
 
 
 
 



   

Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

- RD  - rodinný dům 

- ČSN  - Česká státní norma 

- p.č.   - parcelní číslo 

- k.ú.   - katastrální území 

- PP  - podzemní podlaží 

- NP  - nadzemní podlaží 

- UT  - upravený terén 

- PT  - původní terén 

- kce.  - konstrukce 

- tl.   - tloušťka 

- dl.   - délka 

- r.š.  - rozvinutá šířka 

- č.   - číslo 

- m n. m.  - metrů nad mořem 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Seznam příloh bakalářské práce: 

 

Složka A – Dokladová část 

 

Dokladová část: 

- Titulní list 

- Zadání bakalářské práce 

- Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

- Bibliografická citace VŠKP podle ISO 690 

- Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora 

- Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

- Poděkování 

- Obsah 

- Úvod 

- Vlastní text práce 

- Závěr 

- Seznam použitých zdrojů 

- Seznam použitých zkratek a symbolů 

- Seznam příloh bakalářské práce 

 

 

Složka B – Studie 

 

Studie 

   Titulní list        1xA4 

B.1  Půdorys 1.PP       1:100  1xA4 

B.2  Půdorys 1.NP       1:100  1xA4 

B.3  Půdorys 2.NP       1:100  1xA4 

B.4  Řez A-A       1:100  1xA4 

B.5  Pohledy       1:100  4xA4 

 

 



   

Složka C – Dokumentace objektu  

 

C.1 – Textová část 

C.1.1  Technická zpráva       9xA4 

 

C.2 – Výkresová část 

 C.2.1  Koordinační situace a vytyčovací schéma   1:200 4xA4 

 C.2.2  Půdorys výkopů, řezy A – A, B - B    1:50 8xA4 

 C.2.3  Půdorys základů, řezy A – A, B - B    1:50 8xA4 

 C.2.4  Půdorys 1.PP  –2,950      1:50 4xA4 

 C.2.5  Půdorys 1.NP +/-0,000     1:50 8xA4 

 C.2.6  Půdorys 2.NP +3,000      1:50 8xA4 

 C.2.7  Pohled na střechu      1:50 4xA4 

 C.2.8  Půdorys krovu, řezy A - A, B - B, C - C, D - D  1:50   16xA4 

 C.2.9  Řez objektem A - A      1:50 8xA4 

C.2.10  Řez objektem B - B      1:50 8xA4 

 C.2.11  Skladba stropních dílců nad 1.PP    1:50 4xA4 

 C.2.12  Půdorys stropu nad 1.NP      1:50 4xA4 

 C.2.13  Pohled severozápadní, jihozápadní    1:50 4xA4 

 C.2.14  Pohled jihovýchodní, severovýchodní   1:50 4xA4 

 C.2.15  Detail 1 -  detail osvětlovací šachty    1:5 4xA4 

 C.2.16  Detail 2 -  detail vstupu na balkon    1:5 4xA4 

 C.2.17  Detail 3 – detail ukončení balkonu    1:5 2xA4 

 C2.18  Detail 4 – detail okapu     1:5 4xA4 

 C2.19  Detail 5 – detail obráceného spoje u svislé konstrukce 1:5 2xA4 

 C.2.20  Skladby konstrukcí       1:5     13xA4 

 C.2.21  Výpisy prvků        1:5     12xA4 

 

C.3 – Výpočtová část 

 C.3.1  Výpočet základů                   10xA4 

 C.3.2  Výpočet schodiště                  3xA4 

C.3.3  Výpočet větracích otvorů větrané pultové střechy              3xA4 

 C.3.4  Výpočet tepelných ztrát                12xA4 

 



   

C.4 – Technická část  

 C.4.1  Požárně bezpečnostní řešení      8xA4 

 

 

C.5 – Vizualizace 

 C.5.1  3D vizualizace                  8xA4

  


