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Abstrakt 

Tématem bakalá�ské práce je projekt rodinného domu. D�m je navržený jako dvoupodlažní 
nepodsklepená d�evostavba. Zast�ešení nad obytnou �ástí je provedeno pomocí sedlové 
st�echy a nad garáží je zhotovena jednopláš�ová plochá st�echa. Dispozi�ní uspo�ádání 6+KK 
odpovídá návrhu pro 4 �lennou rodinu. Do domu se vstupuje ze severozápadní strany. 
Vstupem ze zádve�í se m�žeme dostat do technické místnosti, p�ípadn� dále p�es chodbu na 
samostatné WC nebo do sauny. Dále je možno se z chodby dostat do prostorného obývacího 
pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. Schodiš�ovým prostorem je umožn�n vstup do 
druhého podlaží, kde se nachází dva d�tské pokoje, ložnice s šatnou, pokoj pro hosty a 
spole�ná koupelna s WC. V objektu se nachází garáž pro jeden osobní automobil. Jedná se o 
d�evostavbu z velkoformátových panel� NOVATOP. 
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Abstract 

The topic of the Bachelor theses is a detached house project. The house is designed as a two-
storey basementless wooden building. Roofing above the living area is done by a gabled roof 
and above a garage is constreucted single-layer flat roof. Layout of 6+KK corresponds to the 
proposal for a family of 4 members. The house is possible to enter from the north-west side. 
By entering the vestibule we can get into the technical room, or across the hall to separate WC 
and sauna. It is also possible to get in from the hallway into a spacious living room connected 
with kitchen and dining room. Stair space is allowed access to the second floor where there 
are two children's bedrooms, a master bedroom with dressing room, a guest room and shared 
bathroom with WC.There is garage for one car. It is a wooden building of large-size panels 
NOVATOP. 
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1. Úvod 
 Cílem mé bakalá�ské práce je vypracování kompletní projektové dokumentace 
pro stavbu rodinného domu ve m�st� Jeseník. D�m odpovídá návrhu pro 4 �lennou rodinu. 
Stavební parcela je nezastav�ná, nachází v klidné �ásti m�sta Jeseník u ulice Strmá. 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou podlažích. Objekt je  
nepodsklepený. Tvar st�echy nad obytnou �ástí je sedlový se sklonem 30º. Sou�ástí rodinného 
domu je také garáž s jedním parkovacím místem. 
 Dispozi�ní, statické i konstruk�ní �ešení stavby jsou v souladu s platnými 
p�edpisy a normami. P�i návrhu rodinného domu jsem brala v úvahu sou�asné trendy 
bydlení. Stavba respektuje okolní zástavbu a nemá negativní vliv na životní prost�edí. 
Novostavba ne�eší bezbariérový p�ístup pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
  Bakalá�ská práce je �len�na na p�ípravné a studijní práce, situa�ní výkresy, 
architektonicko-stavební �ešení, požárn� bezpe�nostní �ešení a stavební fyziku. 
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A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1. Údaje o stavb�

a) název stavby - RODINNÝ D�M - novostavba 
b) místo stavby - Jeseník, parc.�.- 113/2, katast. úz.- Se� u Jeseníka 
c) p�edm�t projektové dokumentace - rodinný d�m s jednou bytovou jednotkou  

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 Mgr. Jan Ba�ura 
           Habrova 416/2, Bukovice  

Jeseník 790 01 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Monika Tazbírková   
 Píse�ná 149 
 Jeseník, 790 82 

A.2. Seznam vstupních podklad�

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah �ešeného území 

Poloha stavebních pozemk�: pozemek parc. �. 113/2 k.ú. Se� u Jeseníka se nachází 
na okraji m�sta Jeseník.  
Okolní zástavba: tvo�í stavby pro bydlení – rodinné domy.  
Tvar pozemku: lichob�žníkový, ve svahu 
Využití stavebních pozemk�: par. �. 113/2 – orná p�da  
Majetkoprávní vztahy pozemk�: pozemek je v majetku stavebníka  

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, v památkové zón� ani v záplavovém 
území. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

Na hranici pozemku stavebníka (parc. �. 113/2, k. ú. Se� u Jeseníka) je z ve�ejné 
jednotné kanalizace vyvedena p�ípojka jednotné kanalizace zakon�ena revizní 
šachtou. Od této revizní šachty bude provedena nová jednotná kanalizace. Touto 
p�ípojkou jednotné kanalizace budou svedeny p�e�išt�né odpadní vody z domovní 
�OV a p�ípadné nevsáklé vody deš�ové kanalizace.  
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d) Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas. 

Objekt rodinného domu spl	uje požadavky územního plánu. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, pop�. s regula�ním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních úprav 
podmi�ující zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn� plánovací 
dokumentací
Objekt rodinného domu je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy a zpracovány do projektové 
dokumentace.  

g) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�
Veškeré požadavky dot�ených orgán� byly spln�ny a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

h) Seznam výjimek a úlevových �ešení 
Území nepodléhá výjimkám. 

i) Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 
Nebyl p�edložen. 

j) Seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 
Pozemek je v majetku stavebníka. 

A.4 Údaje o stavb�

a) Nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 
Jedná se o novostavbu. 

b) Ú�el užívání 
Rodinný d�m s jednou bytovou jednotkou. 

c) Trvalá nebo do�asná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka apod.) 
Stavba není kulturní památkou. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba rodinného domu je �ešena jako dvoupodlažní s garáží.  
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f) Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�

Veškeré požadavky dot�ených orgán� byly spln�ny a zapracovány do projektové 
dokumentace.  

 g) Seznam výjimek a úlevových �ešení
Stavba nepodléhá výjimkám. 

h) Navrhované kapacity stavby 
zastav�ná plocha rodinného domu: 113,52 m2 

zpevn�ná plocha: 166,09 m2 

obytná plocha: 88,99 m2  
užitná celková plocha: 279,61 m2  
po�et podlaží: 2  

i) Základní bilance stavby 
viz. projektová dokumentace 

j) Základní p�edpoklady výstavby 
Stavba bude provedena do 2 let od jejího povolení. 

k) orienta�ní náklady stavby 
3 000 000,- K� bez DPH  

  

�

Brno, kv�ten 2014                Vypracovala: Monika Tazbírková
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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku,  
Pozemek je ve svahu, k pozemku je p�ivedená ve�ejná kanalizace, vodovod, elektrická 
energie a  plyn, na pozemku jsou z�ízené veškeré p�ípojky. Geologickým pr�zkumem 
byly zjišt�ny jednoduché geologické pom�ry. Pozemek se nenachází v záplavovém 
území. K pozemku vede stávající zpevn�ná  komunikace. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
Geologický pr�zkum - Geologické pom�ry základové p�dy  jsou jednoduché.  
Prob�hlo m��ení radonu. Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým 
radonovým indexem, stavba nebude izolována protiradonovou izolací. hydrologickým 
pr�zkumem byla zjišt�na hladina podzemní vody v hloubce 2m pod terénem, 
nevyskytuje se tlaková ani agresivní voda. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
Novostavba se nenachází v žádném ochranné ani bezpe�nostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavba na odtokové 
pom�ry v území: 
Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Svým charakterem bude odpovídat 
okolní zástavb�. P�i výstavb� nebude zasahovat do okolní zástavby.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé), 
Nedojde k zásahu do zem�d�lského p�dního fondu ani do pozemk� plnících funkci 
lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Novostavba bude napojena na ve�ejnou kanalizaci a vodovoda elektrické sít�. Na 
pozemku nejsou z�ízeny žádné sít�. Pozemek je p�ístupný z místní zpevn�né 
komunikace. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice,  
Výstavba prob�hne dle �asového harmonogramu, v návaznosti jednotlivých prací na 
stavb�, budou dodržovány technologické p�estávky.  
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B.2  Celkový popis stavby   

B.2.1  Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

a)ú�el užívání stavby, 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu, stavby pro 

 bydlení s garáží pro osobní automobil. 

zastav�ná plocha rodinného domu:  152,92 m2

zpevn�ná plocha:      62,76 m2

obytná plocha:      99,32 m2

užitná celková plocha:   215,68 m2 

b) základní kapacity funk�ních jednotek, 
Rodinný d�m je ur�en k bydlení pro jednu rodinu (jedna funk�ní jednotka). 
V 1.NP je zádve�í, ze kterého je možné vstoupit do technické místnosti, p�ípadn� dále 

 p�es chodbu na samostatné WC nebo do sauny. Z chodby je možno se dostat do 
 prostorného obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. Schodiš�ovým 
 prostorem je umožn�n vstup do 2.NP, kde jsou umíst�ny dva d�tské pokoje, ložnice s 
 šatnou, pokoj pro hosty a spole�ná koupelna s WC. V objektu se nachází garáž pro 
 jeden osobní automobil. 

� � Funk�ní jednotky:� 101 OBÝVACÍ POKOJ 18,09  m2

   102 JÍDELNA 10,94  m2 

   103 KUCHY�  12,24  m2

   104 ZÁDVE
Í    4,55  m2

   105 TECHNICKÁ MÍSTNOST   3,80  m2 

   106 WC    1,60  m2

   107 SAUNA  16,69  m2

   108 CHODBA    7,05  m2

   109 SCHOD. PROSTOR    5,87  m2

   110 GARÁŽ  27,24  m2 

   201 D�TSKÝ POKOJ 1 18,25  m2

   202 D�TSKÝ POKOJ 2 16,18  m2 

   203 KOUPELNA + WC  7,45    m2

   204 POKOJ PRO HOSTY        11,13    m2

   205 ŠATNA   3,04   m2 

   206 LOŽNICE                     12,49    m2

   207 CHODBA   6,51    m2

   208 SCHOD. PROSTOR  5,87   m2
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

  a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 
 Rodinný d�m je orientován obytnými místnostmi na jihovýchodní stranu. Vstup do 

domu na severozápadní stranu.  

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení,  
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt nad abytnou �ástí zast�ešený sedlovou 
st�echou a nad garáží zast�ešený jednopláš�ovou plochou st�echou. Vn�jší povrch 
fasády – minerální, rýhovaná omítka CEMIX s nát�rem v zelené barv�. Eurookna 
d�ev�ná-odstín o�ech tmavý. D�ev�né vstupní dve�e - odstín o�ech tmavý.  

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby: 

Vstup do rodinného domu je do zádve�í, ze kterého se dá jít do technické místnosti 
(pra�ka), nebo na chodbu. Z chodby je možnost vstoupit na WC (umývátko), do sauny, 
obývacího pokoje, nebo kuchyn� propojené s jídelnou. Dále je možnost z chodby 
vystoupat po schodišti do 2.NP na chodbu. Z ní je p�ístup do dvou d�tských pokoj�, 
pokoje pro hosty, koupelny spole�né s WC a ložnice s šatnou. 

  Nosné konstrukce domu -  obvodové st�ny jsou z masivních, d�ev�ných panel�  
  NOVATOP SOLID 124 mm. Vnit�ní st�ny jsou z masivních, d�ev�ných panel�  
  NOVATOP SOLID 124 mm. V 2.NP jsou vnit�ní st�ny i z masivních d�ev�ných 
  panel� NOVATOP SOLID 84 mm. 

  Novostavba bude zast�ešena z �ásti sedlovou st�echou a z �ásti jednopláš�ovou 
 plochou st�echou. St�ešní pláš� sedlové st�echy tvo�í st�ešní krytina SATJAM ROOF, 
 barva �erná RAL 9005. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby: 

  Nejedná se o ve�ejnou stavbu. Požadavkem investora nebylo navržení stavby pro 
 bezbariérové užívání. 

B.2.5  Bezpe�nost p�i užívání stavby: 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby p�i jejím užívání a provozu nedošlo k 
úrazu uklouznutím, pádem, popálením, zásahem elektrického proudu nebo výbuchem. 
Dodavatel bude povinen dodržovat ustanovení vyhl. 324/90Sb. v platném zn�ní a 
všechny p�edpisy a technologické postupy dané výrobci materiál� a výrobk�. V 
p�ípad� vzniku mimo�ádných podmínek bude zajišt�n speciální dozor dodavatele. 
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B.2.6  Základní charakteristika objekt�: 

  a) stavební �ešení, 
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, zast�ešenou sedlovou st�echou a z 
�ásti nad garáží jednopláš�ovou plochou st�echou.  

  
b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 

Rodinný d�m bude založen na základech z p�nového skla Geocell v tlouš�ce 500 mm, 
které bude z obou stran opat�eno separa�ní geotextílíí 500 g/m2.  Na p�nosklo bude 
provedena ŽB deska v tlouš�ce 250 mm. Kv�li svažitému terénu je nutné na 
jihovýchodní stran� základ zabezpe�it ztraceným bedn�ním pomocí tvarovek KB ZB 
300 EKO XL. Na jihovýchodní stran� bude ztracené bedn�ní opat�eno odvod	ovacími 
kanálky s drenážní trubkou. 

  Obvodové nosné st�ny bude provedeno z masivních d�ev�ných panel� NOVATOP 
  SOLID 124 mm. Vnit�ní st�ny budou z masivních, d�ev�ných panel� NOVATOP 
  SOLID 124 mm. V 2.NP budou vnit�ní st�ny i z masivních d�ev�ných panel�  
  NOVATOP SOLID 84 mm. V�tšina vnit�ních panel� bude obložena sádrovláknitými 
  deskami Farmacell. 
  Stopní konstrukce nad 1.NP je navržena z d�ev�ných panel� NOVATOP ELEMENT o 
  tlouš�ce 200 mm.  
 Zast�ešení objektu je navrženo jednopláš�ovou plochou st�echou a v druhé �ásti 

sedlovou st�echou o sklonu 30°. Hlavní hydroizola�ní vrstva-hydroizola�ní folie 
Satjamfol I. St�echa je zateplena tepelnou izolací Isover Unirol Profi v tlouš�ce 200 
mm. Tepelná izolace u ploché st�echy je provedena pomocí Aerogelu SPACELOFT. 
Obvodové panely budou zatepleny d�evovláknitými deskami Isover TF Profi 20 v 
tlouš�ce 200 mm. Schodišt� uvnit� budovy - celod�ev�né, masivní se zadlabanými 
schodnicemi. 
Vnit�ní dve�e d�ev�né osazeny do d�ev�ných obložkových zárubní.  
Eurookna d�ev�ná Vekra Natura 78 ze smrkového d�eva odstínu tmavého o�echu s 
izola�ním trojsklem. Vn�jší dve�e d�ev�né Vekra Standard ze smrkového d�eva s 
izola�ním sklem. Vn�jší povrch fasády – minerální rýhovaná omítka CEMIX.  
Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve 
výpisu podlah. V 1.NP technická místnost a sauna bude obložena keramickým 
obkladem do výšky 2 m, WC do výšky 1,5 m, a v kuchyni bude proveden obklad ve 
výšce od 0,8-1,5 m. V 2.NP bude proveden obklad v koupeln� s WC a to do výšky 2 
m. Hygienická za�ízení budou v�trána p�irozeným v�tráním okny.  

c) mechanická odolnost a stabilita,

B.2.7  Základní charakteristika Technických a technologických za�ízení 

  Zásady �ešení za�ízení, pot�eby a spot�eby rozhodujících médií 
  Zásobení vodou 

 Na pozemku bude provedena vodom�rná šachta o pr�m�ru 1200 mm, k ní bude 
p�ivedena vodovodní p�ípojka, provedeny venkovní rozvody. 
Kanalizace 
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 Splaškové vody budou odvád�ny do p�ípojky kanalizace, p�es revizní šachtu, ta bude 
z�ízena v blízkosti hranice pozemku. Deš�ová voda bude z pozemku odvád�na do 
spole�né kanalizace.  

   
Elektroinstalace 
Objekt bude napojen na NN, p�ípojka bude  umíst�na ve sk�íni na hranici pozemku. 
Vytáp�ní
Topení zajiš�uje elektrokotel Protherm Ray o výkonu 24 KW. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

  Bude uvedeno v samostatné zpráv�, požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 
  

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

  a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 
Stavba je navržena v souladu s normou a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí spl	ují požadovaný sou�initel prostupu tepla UN. 
b) energetická náro�nost stavby 
Spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov se prokazuje PENB. Obálka 
budovy Uem= 0,30 W/m2K, (m�rná ztráty prostupem tepla). Klasifika�ní t�ída C – 
Vyhovující. 

c) posouzení použití alternativních zdroj� energií 
ne�eší se 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost�edí.  

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 
odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.), 

Stavební objekt je navržen a bude proveden tak, aby odolával škodlivému p�sobení 
prost�edí. Všechny obytné místnosti budou vytáp�ny, p�ímo v�trány a bude v nich 
zajišt�no dostate�né denní i um�lé osv�tlení okny-rozm�ry oken viz výkresová �ást. 

   

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

  a) ochrana p�ed pronikání radonu z podloží, 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, nejsou 
stanoveny zvýšené požadavky na protiradonovou izolaci. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
Budova se nenachází v prost�edí se zvýšenou technickou seizmicitou. 
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d) ochrana p�ed hlukem 
Budova se nachází v klidové zón�, nebude ohrožena zvýšeným hlukem.  

e) protipovod�ová opat�ení, 
Budova se nenachází v záplavovém území, opat�ení nejsou nutná.   

  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

  a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Vnit�ní vodovod bude napojen na hranici pozemku, p�eš p�ípojku umíst�nou ve 

vodom�rné šacht�. Splašková kanalizace bude napojena na kanaliza�ní p�ípojku p�es 
šachtu umíst�nou u hranice pozemku. P�ípojka elektrické energie je p�ivedena na 
pozemek majitele. Elektrom�rová sk�í	 bude p�ístupná z venkovního prost�edí 
umíst�na u obvodové st�ny rodinného domu.  

  b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky, 
  Uvedeno ve výkresu situace. 

B.4  Dopravní �ešení  
  a) popis dopravního �ešení, 

 Stavba se nachází na okraji m�sta. Dopravdí obslužnost j zde zajišt�na nedalekou 
hlavní silnicí. K pozemku vede stávající ve�ejná komunikace z ulice Strmé. 

  b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 K pozemku vede stávající komunikace, bude nutno z�ídit jen p�íjezdovou cestu 

k budov�.  

  c) doprava v klidu, 
  Parkovací stání je navrženo na pozemku investora.  

Doprava v míst� budoucí stavby nebude výrazn� ovlivn�na. 

d) p�ší a cyklistické stezky, 
Vstup do domu není napojen na stávající komunikaci.  
V blízkosti hlavní komunikace nevede žádná cyklistická stezka.  

B.5  �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) terénní úpravy, 
Po dokon�ení stavby bude rozhrnuta orná p�da a provedeny nezbytn� nutné terénní 
úpravy. Ornou p�du je nutné sejmout p�ed za�átkem výkopových prací v tl. 300 mm, 
v pr�b�hu výstavby bude uložena na deponiích na pozemku investora. V�tší úpravy 
terénu budou na jihovýchodní stran�, kde je terén podstatn� níž oproti stran�
severozápadní. 

  
b) použité vegeta�ní prvky, 
Orná p�da. Na ploše budou vysázeny stromy, k�oviny a plochy v okolí objektu budou 

 zatravn�ny.  
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c) biotechnická opat�ení, 
Nebylo �ešeno v rámci Bakalá�ské práce. 

B.6  Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

  a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 
 P�i provozu rodinného domu nevznikají emise škodlivin, navrženo teplovodní 

vytáp�ní. Emise zp�sobené dopravou budou minimální. P�i provozu domu nebude 
vznikat hluk. Deš�ové a splaškové vody budou z pozemku odvedeny jednotnou 
kanalizací do ve�ejné kanalizace. Úrodná p�da bude p�ed výstavbou sejmuta a 
uskladn�na, nedojde k jejímu znehodnocení.  

 Odpady vzniklý b�hem výstavby bude t�íd�n a následn� odvezen na p�íslušné skládky 
odpadu dle. zákona o odpadech 185/2001Sb. 

  
�. odpadu  název    zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    sb�rného dv�r (ŠROTMETAL Jeseník) 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhláška �. 381/2001 Sb.) 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�
P�ed zahájením výstavby nebudou káceny stromy ani porosty, v blízkosti stavby se 
nenachází památné stromy. Nedojde k narušení ekologických funkcí. 

  c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
  Ne�eší se, pozemek se nenachází v chrán�ném území. 
   

 d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 
Nebylo �ešeno v rámci Bakalá�ské práce. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�, 
Na pozemku nejsou žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma.  

B.7  Ochrana obyvatelstva   

Veškeré požadavky vyplývající z právních p�edpis� týkajících se ochrany obyvatelstva 
jsou návrhem stavebních úprav respektovány. Bude provedeno oplocení staveništ�. 
P�ístup na parcelu je nutno provizorn� �ešit s postupující stavbou se zachováním všech 
bezpe�nostních prvk� a zásad. 
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B.8  Zásady organizace výstavby  

  a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 
Po dobu výstavby budou na staveništi sloužit do�asná p�ipojovací místa elektrické 
energie a vody.  Stavba bude provád�na dodavatelsky. 

  
  b) odvodn�ní staveništ�, 

Zhotovitel p�i výstavb� zajistí vhodné odvád�ní deš�ové vody ze staveništ� tak, aby 
nedošlo ke neznehodnocení p�dy a podmá�ení stavby. Deš�ová voda bude b�hem 
stavby i v dob� užívání stavby stékat a vsakovat do okolního terénu a bude odvedena 
do jednotné kanalizace. 

  
  c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

K pozemku vede stávající ve�ejná komunikace. Navrhnutou zástavbu je možno napojit 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu z ulice Strmé. 

  d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
P�i výstavb� se neprojeví výrazná hlu�nost, prašnost a vibrace. Stavba nebude mít vliv 
na okolní stavby a pozemky.  

 e) ochrana okolí staveništ� s požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 
P�i výstavn� nedojde k demolici, kácení d�evin a porost�.  

  f) maximální zábor pro staveništ� (do�asné/trvalé), 
P�i výstavb� nebude zasahováno na ostatní pozemky. Za�ízení staveništ�, skládky 
materiálu budou umíst�ny na pozemku majitele. 

g) maximální produkované množství a druh odpad� a emisa�i výstavb�, jejich 
likvidace 
S odpady, které vzniknou p�i výstavb�, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý p�evážn� stavební odpad bude na staveništi 
t�íd�n a poté odvezen na ur�enou skládku odpadu dle. zákona. 

�. odpadu  název    zp�sob likvidace  
170504        zemina z výkop�  vlastní pozemek  
170405        železo a ocel    sb�rný dv�r (ŠROTMETAL Jeseník) 
170201       d�evo     skládka inertních odpad�  
170202   sklo, skelná vata   skládka inertních odpad�  
170101   beton     skládka inertních odpad�  
170203   plasty, izol. fólie   kontejner s t�íd�ným odpadem  
Katalog odpad� Vyhláška �. 381/2001 Sb.) 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 
 Orná p�da bude p�ed zahájením výkopových prací sejmuta v tl. 300 mm a uložena na 

deponiích v zadní �ásti parcely, na pozemku investora. Ornice bude po ukon�ení 
stavebních prací využita na terénní úpravy kolem objektu. Terén bude vyspádován 
sm�rem od budovy. Objekt je osazen tak, aby zemní práce byly minimální.  

  i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�, 
P�i výstavn� bude zajišt�na minimální prašnost a minimální hlu�nost. Životní 
prost�ední nebude výrazn� ohroženo. P�ípadné zne�išt�ní ve�ejné a p�íjezdové 
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komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveništ� bylo 
udržováno v �istot�. Dodržování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveništi a následn�
odvezeny na p�íslušné skládky. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�), 
V pr�b�hu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být provád�ny za dodržení všech bezpe�nostních p�edpis�, 
technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou pou�ení a proškoleni o 
bezpe�nostní práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  
  

  k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 
  Ne�eší se. Stavba není �ešena jako bezbariérová. 

  l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení, 
 P�íjezdové komunikace, které slouží pro dopravu na staveništ� se musí udržovat 

v �istot�, p�ípadné v�tší ne�istoty budou odstran�ny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.), 
Ne�eší se. Není nutné stanovovat speciální podmínky, stavba nebude provád�na za 
provozu.  

  n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny, 
Zahájení stavby 08/2014  
Dokon�ení stavby 10/ 2015 
Zahájení stavby výkopovými pracemi - 1.etapa - výkopové práce, 2. etapa - základové 
konstrukce, 3. etapa - svislé nosné konstrukce, 4. etapa - vodorovné konstrukce 
(stropní konstrukce), svislé konstrukce 2.NP, st�ešní konstrukce. Vnit�ní instalace, 
omítky, podlahy a schodišt�. Vn�jší terénní úpravy. Dodržen postup prací dle 
harmonogramu výstavby. 

�

  

Brno, kv�ten 2014          Vypracovala: Monika Tazbírková 
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Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje. 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Dvoupodlažní nepodsklepená budova  

 s garáží pro jeden osobní automobil. Budova je zast�ešena nad obytnou �ástí sedlovou 
 st�echou a nad garáží jednopláš�ovou plochou st�echou. 

zastav�ná plocha rodinného domu:  152,92 m2

zpevn�ná plocha:      62,76 m2

obytná plocha:      99,32 m2 

užitná celková plocha:   215,68 m2 

po�et funk�ních jednotek:  1 
po�et uživatel�:   jedna rodina, 4 osoby 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové užívání 
stavby. 
Rodinný d�m je ur�en k bydlení pro jednu rodinu (jedna funk�ní jednotka).  
Vn�jší povrch fasády – �ást bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v 
tlouš�ce 5 mm a �ást obložena obkladovými pásky KLINKER v tlouš�ce 23 mm. 
Vstup do rodinného domu je do zádve�í, ze kterého se dá jít do technické místnosti 
(pra�ka), nebo na chodbu. Z chodby je možnost vstoupit na WC (umývátko), do sauny, 
obývacího pokoje, nebo kuchyn� propojené s jídelnou. Dále je možnost z chodby 
vystoupat po schodišti do 2.NP na chodbu. Z ní je p�ístup do dvou d�tských pokoj�, 
pokoje pro hosty, koupelny spole�né s WC a ložnice s šatnou. 

  Nosné konstrukce domu -  obvodové st�ny jsou z masivních, d�ev�ných panel�  
  NOVATOP SOLID 124 mm. Vnit�ní st�ny jsou z masivních, d�ev�ných panel�  
  NOVATOP SOLID 124 mm. V 2.NP jsou vnit�ní st�ny i z masivních d�ev�ných 
  panel� NOVATOP SOLID 84 mm. 

  Novostavba bude zast�ešena z �ásti sedlovou st�echou a z �ásti jednopláš�ovou 
 plochou st�echou. St�ešní pláš� sedlové st�echy tvo�í st�ešní krytina SATJAM ROOF, 
 barva �erná RAL 9005. 

Bezbariérové užívání stavby  
Stavba rodinného domu není ur�ena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, není navržena jako bezbariérová.  

Celkové provozní �ešení, technologie výroby
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt zast�ešený sedlovou st�echou nad 
obytnou �ástí a nad garáží jednopláš�ovou plochou st�echou. Vn�jší povrch fasády – 
�ást bude omítnuta minerální zatíranou omítkou CEMIX v tlouš�ce 5 mm a �ást 
obložena obkladovou d�ev�nou fasádou AU-MEX VARIO v tlouš�ce 19 mm 
uložených na svislé d�ev�né konstrukci z latí. Eurookna d�ev�ná-odstín o�ech tmavý. 
D�ev�né vstupní dve�e - odstín o�ech tmavý.  

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby. 
Rodinný d�m bude založen na p�noskle GEOCELL tlouš�ky 500 mm, na kterém je 
vytvo�ena plovoucí základová deska z železobetonu tlouš�ky 250 mm. Z d�vodu 
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svažitého terénu byl zhotoven základový pas v ší�ce 500 mm, na akterém bylo 
vytvo�eno ztracené bedn�ní z KB ZB 30 EKO XL 300x280x450 mm. 
V celé ploše objektu musí být provedena izolace proti zemní vlhkosti, použity 
hydroizola�ní asfaltové pásy SKLOBIT 40 Mineral. 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové nosné zdivo bude provedeno z masivních, d�ev�ných panel� NOVATOP 
SOLID 124 mm, vnit�ní st�ny budou z masivních d�ev�ných panel� NOVATOP 
SOLID 124 mm. V 2.NP budou použity i st�ny z masivních, d�ev�ných panel�
NOVATOP SOLID 84 mm. N�které st�ny uvnit� objektu budou opat�eny 
sádrokartonovými deskami. Obvodové st�ny budou zatepleny d�evovláknitými 
deskami Isover TF Profi 20 tl. 200mm. Vn�jší povrch fasády – �ást bude omítnuta 
minerální zatíranou omítkou CEMIX v tlouš�ce 5 mm a �ást obložena obkladovou 
d�ev�nou fasádou AU-MEX VARIO v tlouš�ce 19 mm uložených na svislé d�ev�né 
konstrukci z latí. 

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena z panel� NOVATOP ELEMENT tl. 200 mm 
s tepelnou izolací v plné výší 146 mm. 

 Ve stropní konstrukci budou vedeny instalace. 

St�ešní konstrukce   
Budova bude zast�ešena sedlovou st�echou, která je tvo�ená panelem NOVATOP 
ELEMENT v tlouš�ce 220 mm a zateplena tepelnou izolací Isover unirol profi o 
tlouš�ce 140 mm. St�ešní pláš� tvo�í plechová st�ešní krytina SATJAM ROOF, barva 
�erná RAL 9005. 
Deš�ová voda bude odvedena vn�jším odvodn�ním, jsou navrženy okapní žlaby 
pr�m�ru 150 mm.  

Schodišt�
 Schodišt� uvnit� budovy – dvouramenné masivní d�ev�né schodišt� se zadlabanými 

schodnicemi. 

Okna a dve�e
Vnit�ní dve�e d�ev�né osazeny do d�ev�ných obložkových zárubní. Vn�jší dve�e 
d�ev�né (VEKRA STANDART). P�esné rozm�ry jsou specifikovány ve výpisu 
prvk�.Okna d�ev�ná Vekra Natura, odstín o�ech tmavý. Dvouk�ídlová nebo 
jednok�ídlová. zasklená izola�ní trojsklem. 

Podlahy
Podlahy budou provedeny podle typu místnosti, jednotlivé skladby jsou uvedeny ve 
výpisu podlah (viz výkres 
EZ A-A', 
EZ B-B'). WC v 1.NP bude obloženo 
kermickým obklade do výšky 1500 mm, sauna a technická místnost do výšky 2000 
mm a kuchy	 ve výšce 800-1500 mm. V 2.NP bude v koupeln� keramický obklad do 
výšky 2000 mm.  

Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí. 
Stavba bude užívána podle návrhu- jako stavba pro bydlení. Vnit�ní schodišt� bude 
opat�eno zábradlím do výšky 1000 mm.  
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P�i výstavn� bude zajišt�na minimální prašnost a minimální hlu�nost. Životní 
prost�ední nebude výrazn� ohroženo. P�ípadné zne�išt�ní ve�ejné a p�íjezdové 
komunikace bude co nejd�íve odstran�no. Stavebník zajistí, aby staveništ� bylo 
udržováno v �istot�. Dodržování no�ního klidu od 22,00 do 6,00 hodin.  
Odpady vzniklé p�i výstavb�, budou t�íd�ny na ur�ená místa na staveništi a následn�
odvezeny na p�íslušné skládky. 

V pr�b�hu realizace stavby budou dodržovány všechny bezpe�nostní p�edpisy, 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pom�ckami (helmy, reflexní vesty, rukavice, 
vhodná obuv, pracovní od�v, bezpe�nostní opat�ení p�i práci ve výškách aj.). Veškeré 
práce musí být provád�ny za dodržení všech bezpe�nostních p�edpis�, 
technologických pravidel a platných norem. Pracovníci budou pou�ení a proškoleni o 
bezpe�nostní práce a ochran� zdraví p�i práci. 

 Vyhl.�. 309/2006 Sb. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci.  

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - 
popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 
ú�inky vn�jšího prost�edí. 
Stavba je navržena v souladu s normou a p�edpisy pro úsporu energie a tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí, podlah i st�ech spl	ují požadovaný sou�initel prostupu tepla 
UN. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy Uem = 0,30 W/m2K. Budova 
je zat�íd�na do klasifika�ní t�ídy C - Vyhovující.  

Osv�tlení – Místnosti jsou osv�tleny um�lým osv�tlením – osv�tlovací soustavy  
a p�irozeným osv�tlením – okny.  

Oslun�ní – jsou spln�ny požadavky na oslun�ní obytných místností. Sou�et 
podlahových ploch proslun�ných obytných místností je roven min. jedné polovin�
sou�tu podlahových ploch všech obytných místností. 

Akustika – Nebylo �ešeno v rámci Bakalá�ské práce. 
Stavba není vystavena ú�ink�m vibrací. 
Hodnocená parcela se nachází na pozemku s nízkým radonovým indexem, nejsou 
stanoveny zvýšené požadavky naproti radonovou izolaci. Navržená hydroizolace proti 
vlhkosti - hydroizola�ní asfaltové pásy SKLOBIT 40 Mineral. 
Budova se nenachází v záplavovém území, protipovod	ová opat�ení nejsou nutná. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí. 
Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné zpráv� Požárn�
bezpe�nostní �ešení stavby. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované jakosti provedení. 
Stavební práce budou provedeny podle daných technologických postup� a platných 
norem. V souladu s projektovou dokumentací. P�í p�ejímce materiál� a prací, bude 
zkontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiál�.  

Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní a 
jakost navržených konstrukcí. 
Stavba bude provedena známými technologickými postupy. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele. 
Nebylo �ešeno v rámci Bakalá�ské práce. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných kontrolních 
m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 
p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami; výpis použitých norem). 
Nebylo �ešeno v rámci Bakalá�ské práce. 

Brno, kv�ten 2014                Vypracovala: Monika Tazbírková
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3. Záv�r 

 Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby rodinného domu v Jeseníku. P�i 
návrhu konstrukcí a jejich skladeb byly zohled	ovány požadavky norem a vyhlášek, 
p�edevším požadavky na požární bezpe�nost a ochranu proti ší�ení tepla konstrukcí. 
 Specifická místa v objektu, kde bylo pot�eba popsat jejich konstruk�ní �ešení jsou popsány 
v p�íslušných detailech. 
 P�i zpracování této bakalá�ské práce jsem se nau�ila lépe pracovat s normami a 
vyhláškami, �ešit individuální konstruk�ní detaily a pracovat s materiály �i výrobky, které se 
b�žn� p�i projektování staveb používají. 
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4. Seznam použitých zdroj�

Normy, vyhlášky, zákony 

zákon �. 350/2012 Sb., zákon, kterým se m�ní �. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a n�které související zákony 
vyhláška �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochranystaveb 
vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
�SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkres� stavební �ásti. �eský 
normaliza�ní institut, �ervenec 2004 
�SN 73 0810. Požární bezpe�nost staveb: Spole�ná ustanovení. Praha: Ú�ad pro technickou 
dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 
�SN 73 0802. Požární bezpe�nost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Ú�ad pro technickou 
dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, kv�ten 2009 
�SN 73 0833. Požární bezpe�nost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Ú�ad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, zá�í 2010 
�SN 73 0873. Požární bezpe�nost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Ú�ad pro 
technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, �erven 2003 
�SN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: �eský normaliza�ní institut, �erven 2005 

Mapové podklady 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/

Materiály, výrobky 

NOVATOP-SYSTÉM: Novatop-systém [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 

http://www.novatop-system.cz/
SATJAM: Satjam [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.satjam.cz/pro-projektanty-
12.html

VEKRA OKNA: D�ev�ná okna a dve�e [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.vekra.cz/drevena-okna-dvere.aspx

Cemix: Systémy Cemix [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z 
http://www.cemix.cz/systemy/projektanti

RAKO: Produkty [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.rako.cz/produkty.html

Isover: Zateplení st�echy [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné z http://www.isover.cz/isover-unirol-
profi

Isover: Zateplení fasády [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné http://www.isover.cz/isover-tf-profi

Isover: Zateplení soklu [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné���http://www.isover.cz/synthos-xps-
prime-30-l

Fermacell: Systém suché výstavy [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné 
http://www.fermacell.cz/index.php#_sub1166

CETRIS: CETRIS [online]. [cit. 2014-5-25]. Dostupné �http://www.cetris.cz/
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5. Seznam použitých zkratek a symbol�

1.NP   první nadzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
m.n.m.  metru nad mo�em 
B. p.v.  Balt po vyrovnání 
M   m��ítko 
Pozn.   poznámka 
Tl.  tlouš�ka 
Min.   minimáln�
k.ú.   katastrální ú�ad 
  sou�initel tepelné vodivosti 
°  stupe	
EPS  Expandovaný (p�nový) polystyren 
XPS  Extrudovaný polystyren 
PT  P�vodní terén 
UT  Upravený terén 
ŽB  Železobeton 
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Fakulta Stavební 

Ústav Ústav pozemního stavitelství 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní 
program
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Název práce Rodinný d�m, Jeseník 

Název práce v 
anglickém 
jazyce

Detached house, Jeseník 

Typ práce Bakalá�ská práce 

P�id�lovaný 
titul

Bc. 

Jazyk práce �eština 

Datový formát 
elektronické 
verze   

  

Anotace práce Tématem bakalá�ské práce je projekt rodinného domu. D�m je navržený 
jako dvoupodlažní nepodsklepená d�evostavba. Zast�ešení nad obytnou 
�ástí je provedeno pomocí sedlové st�echy a nad garáží je zhotovena 
jednopláš�ová plochá st�echa. Dispozi�ní uspo�ádání 6+KK odpovídá 
návrhu pro 4 �lennou rodinu. Do domu se vstupuje ze severozápadní strany. 
Vstupem ze zádve�í se m�žeme dostat do technické místnosti, p�ípadn� dále 
p�es chodbu na samostatné WC nebo do sauny. Dále je možno se z chodby 
dostat do prostorného obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. 
Schodiš�ovým prostorem je umožn�n vstup do druhého podlaží, kde se 
nachází dva d�tské pokoje, ložnice s šatnou, pokoj pro hosty a spole�ná 
koupelna s WC. V objektu se nachází garáž pro jeden osobní automobil. 
Jedná se o d�evostavbu z velkoformátových panel� NOVATOP. 
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Anotace práce v 
anglickém 
jazyce

The topic of the Bachelor theses is a detached house project. The house is 
designed as a two-storey basementless wooden building. Roofing above the 
living area is done by a gabled roof and above a garage is constreucted 
single-layer flat roof. Layout of 6+KK corresponds to the proposal for a 
family of 4 members. The house is possible to enter from the north-west 
side. By entering the vestibule we can get into the technical room, or across 
the hall to separate WC and sauna. It is also possible to get in from the 
hallway into a spacious living room connected with kitchen and dining 
room. Stair space is allowed access to the second floor where there are two 
children's bedrooms, a master bedroom with dressing room, a guest room 
and shared bathroom with WC.There is garage for one car. It is a wooden 
building of large-size panels NOVATOP. 

Klí�ová slova Rodinný d�m, d�evostavba, dvoupodlažní, sedlová st�echa, jednopláš�ová 
plochá st�echa�

Klí�ová slova v 
anglickém 
jazyce

Detached house, wooden building, two storey, gable roof, flat roof 
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Prohlášení:
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalá�ské práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou. 
  
  
V Brn� dne 21.5.2014 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Monika Tazbírková  


