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Abstrakt :
Předmětem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro

novostavbu rodinného domu. Stavba bude umístěna ve vesnici Ostopovice. Stavba bude
sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodinny a prarodičů.

Objekt je navržen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, se 
dvěmanadzemními podlažími, kde druhé nadzemní podlažítvoří obytné podkroví. 
Součástí objektu je garáž se dvěmi parkovacími stáními , která je umístěna v 1NP a je 
přístupná z exteriéru i zrodinného domu. Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1NP.

Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny keramickým zdivem a ztraceným 
bedněním v 1.S. Stropní konstrukce je tvořena keramickým systémem POT + Miako a 
deskami Spirol. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Schodiště je železobetonové.

Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a
architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Výkresová dokumetace je zpracována
v programu AutoCAD.

The subject of my bachelor thesis is an elaboration a design documentation for a 
newbuilding of a detached house. The building will be located on the village of 
Ostopovice. The building will be used as a housing for family of four and grandparents.

The building is designed as a detached house with a oartial cellar and two floors,
whera the first floor makes up na attic. One part of the object is a garage for two car, 
that issituated in the ground floor a is accessible from the exterior and from a wind 
lobby. The mainentrance is in height level a ground floor.

External loadbearing structures are made of ceramic and permanent formwork in
the basement. The floor structure comprises of ceramic system POT + Miako and plates 
SPIROL. The building has a gable roof. The staircase is reinforced concrete.

When processing, it was given the emphasis on the layout design, architectonic 
and technical arrangements and on a safe usage of the building. The drawing 
documentation os processed in the AutoCAD programme.

Klíčová slova:
bakalářská práce, projektová dokumentace, rodinný dům, novostavba, 

dvoupodlažní,částečně podsklepený, keramické zdivo, sedlová střecha

bachelor thesis, design documentation, detached house, new building, two floor, 
with partial basement, clay masonry, gable roof

Bibliografická citace:
BARTONĚK, Jan. Novostavba  objektu pro bydlení v Ostopovicích : bakalářská 

práce. Brno, 2016. 17 s., 119 s. příloh. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební.
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného 
domu. Rodinný dům je situován v mírně svažitém terénu v katastrálním území obce 
Ostopovice na parcele s číslem 816/41. Pozemek je napojen na technickou a dopravní 
infrastrukturu. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Součástí objektu je i
garáž se dvěmi parkovacími stáními. V 1.NP se nachází hlavně společenské místnosti a 
místnost pro hosta s napojením na WC a koupelnu. Do 2.NP  jsou situovány hlavní 
koupelna a ložnice obyvatel domu. V 1.S jsou skladovací prostory.

 Nosný systém je příčný a je navržen za systémů Therm a Prefa Brno. Stavba je 
založena na základových pasech. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou s 
keramickými střešními taškami a plochou pochůzí střechou nad prostorem garáže 
tvořícím terasu. Obestavěná plocha objektu činí 1477,2m3. 

Výkresy projektové dokumentace byla zpracovány v programu AutoCAD.
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Průvodní zpráva 

   A.1 Identifikační údaje

   A.1.1 Údaje o stavbě   
a) název stavby,
- Rodinný dům

   
b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

   čísla pozemků),
- Ostopovice, Padělky 427/25 , kat. Ostopovice, p.č. 816/41

   
c) předmět projektové dokumentace.
- Rodinný dům

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi   

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
- Jan Bartoněk, Kachlíkova 7

   

   A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace   
a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

   podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,
   IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc   

b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je
  zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů
   nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve
   výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc
   

c)   jména   a   příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  projektové
   dokumentace   včetně   čísla,   pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci
   autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou
   komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků  činných  ve výstavbě, s
   vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

- Jan bartoněk , Kachlíkova 7, 63500, Brno- Bystrc

   A.2 Seznam vstupních podkladů
 a) základní dokumentace pro zpracování projektové dokumentace pro

provádění stavby
- katastrální mapa dané lokality
- polohopis a výškopis objektů a inženýrských sítí
- radonový index pozemku
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- územní plán obce Ostopovice
- platné vyhlášky a normy
- podklady jednotlivých výrobců stavebních a konstrukčních materiálů

b) další podklady
- požadavky a informace od stavebníka
- vizuální prohlídka dané parcely

   
  A.3 Údaje o území   

a) rozsah řešeného území,
- Stavba bude umístěna na pozemku stavebníka (parc.č.816/41). Pozemek se 
nachází na okraji zastavěného území obce Ostopovice určeném pro výstavbu, 
dle platného územního plánu. V okolí se nachází pouze stavby určené k 
individuální bydlení.

   
b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková

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

- na oblast se nevztahuje žádná chráněná zóna a ani se nenachází v 
záplavovém území

   
c) údaje o odtokových poměrech,

 - Odtokové poměry daného území nebudou stavbou narušeny. Odvodnění 
střechy bude provedeno okapovými žlaby a svody napojenámi na jednotnou 
kanalizaci společně s odvodem splaškových vod. Dešťová voda vyskytující se 
na nezastavěných plochách bude vsakována.

d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno
   územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní
   souhlas,

- projekt je v souladu s  územně plánovací dokumentací obce Ostopovice, 
jelikož se nachází v území vyhrazeném pro obytnou výstavbu, tudíž nic 
nebrání jeho realizaci

   
e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

   územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s
   regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v
   případě  stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o
   jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

-  projekt je v souladu s  územním plánem. Územní rozhodnutí, ani jiné 
územní řízení nebylo ještě zajištěno.

   
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
- obecní požadavky na využití území budou stavbou rodinného domu 
dodrženy a nedojde ke konfliktu s těmito požadavky 

   
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
- veškeré požadavky dotčených orgánů byly zohledněny při tvorbě projektu a 
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byly do něj zakomponovány
   

h) seznam výjimek a úlevových řešení,
- nebyly uděleny žádné vyjímky ani úlevová řešení uděleny

  

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
- v olasti již byly vybudovány páteřní inženýrské sítě, žádné podmíněné 
investice nejsou nutbé

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

   nemovitostí).816/98
- Sousední parcely jsou : 816/45, 816/40, 816/42, 816/97, 

 

  A.4 Údaje o stavbě
  

 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
- bude se jednat o novostavbu rodinného domu v katastrálním území obce 
Ostopovice 

  
 b) účel užívání stavby
- bude stavěna za účelem trvalého pobytu osob 

   
c) trvalá nebo dočasná stavba,
- stavba je plánována jako trvalá, využívaná pro bydlení po celou dobu své 
životnosti

   
d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů(kulturní

   památka apod.),
- stavba nebude vyžadovat žádnou zvláštní formu ochrany

   
e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných

   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- veškeré technické požadavky byly spněny dle normy 268/2009 Sb, nepočítá 
se s bezbariérovím užíváním stavby

   
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících

   z jiných právních předpisů
- veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných  
právních předpisů tato stavba splňuje

   
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
- nebyly uděleny žádné vyjímka

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

   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet
   uživatelů / pracovníků apod.),
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- zastavěná plocha bude 250 m2, obestavěná plocha 1477,2m3, užitná plocha 
bude 492,4m2, pouze jedna funkční jednotka, počet uživatelů 6

   

i)   základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,
   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy
   odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

- Max. Denní spotřeba vody bude 600 l/den => 219 m3/rok, dále bude potřeba 
přípojky el.Energie, produkovaný odpad bude ve formě splašků odváděn 
kanalizací DN 150 z PVC a komunální odpad bude odstraňován svozem

   
j)  základní  předpoklady  výstavby  (časové  údaje o realizaci stavby,

   členění na etapy),
Postup výstavby:

1) přípravné práce ( oplocení staveniště, … )
2) zaměření stavby, výkopové práce
3) napojení inženýrských sítí, hydroizolace a provedení základů
4) zdění a betonáž 1S, včetně věnce a stropní konstrukce
5) zdění 1NP, včetně věnce a stropní konstrukce
6) zdění 2NP, včetně věnce
7) osazení krovu a střešního pláště
8) osazení výplní otvorů
9) provedení vnitřních instalací
10) provedení podlah a vnitřních povrchových úprav
11) provedení vnějších povrchových úprav
12) instalace zařizovacích předmětů
13) dokončovací práce v exteriéru i interiéru, odstraňování případných 
zjištěných vad a nedodělků

   
k) orientační náklady stavby.
- náklady jsou 1477,2 x 7500 = 11 079 000 Kč

   
  A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Rodinný dům
SO 02 – Zpevněnná plocha pro komunální odpad
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Souhrnná technická zpráva

  B.1 Popis území stavby
   a) charakteristika stavebního pozemku,

- pozemek se nachází v mírně svažitém terénu a má tvar pravoúhlého 
rovnoběžnostěnu. Pozemek je pouze zatravněn, nenachází se zde žádně 
vzrostlé stromy které by bylo nutné skácet před započnutím výstavby

  
 b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
   hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

- průzkumy nebyly provedeny, projekt rodinného domu se vychází z 
průzkumů které již byly v nejbližším okolí stavební parcely provedeny. 
Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní základové spáry a průzkumy 
zjištěné radonové riziko je nízké.

   
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,
- současná ochranná pásma se týkají pouze inženýrských sítí, nezasahují na 
stavební parcelu

   
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
- pozemek se nenachází v  záplavovém území ani v poddolovaném území

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

   na odtokové poměry v území,
- stavba je stavěna v souladu s místními specifikacemi ( uliční čára, … ), její 
výška není taková aby došlo k nadměrnému stínění okolních pozemků, 
dešťová voda bude odvedena do jednotné kanalizace a během stavby bude 
veškerý potřebný materiál skladován na pozemku stavebníka, tudíž nedojde k 
záborům veřejných ani soukromých pozemků.

   
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
- na pozemku se nenalézají žádné dřívější stavby či stromy které by bylo nutné
odstranit

   
g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo

   pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
- žádné zábory nebudou neboť pozemek je určen jako stavební parcela, tudíž 
nebude nutné platit víjmutí ze zemnědělského půdního fondu
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h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající 

   dopravní a technickou infrastrukturu),
- v oblajti již stojí objekty stejného účelu a jsou již zbudovány rozvody vody, 
elektřiny a kanalizace, včetně přípojek. V oblasti se též nachází silniční 
komunikace na níž budou napojena garážová stání.

   
i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související

   investice.
- bude nutné krom stavby samotné provést napojení na inženýrské sítě, které 
jsou již dokončené

   B.2 Celkový popis stavby
   
   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Počet bytových jednotek bude 1. Stavba jse stavěna pro 6 osob.  Zastavěná 
plocha bude 250 m2, obestavěná plocha 1477,2m3, užitná plocha bude 
492,4m2.

   
  B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- objekt se nachází v oblasti se zástavbou typově odpovídající plánované 
stavbě ( RD ). Objekt se bude nacházet v jihovýchodní části pozemku a na tuto
stranu bude směřovat i hlavní vstup do objektu.

   
b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a

   barevné řešení.
 - objekt odpovídá jak po stránce materiálové ( keramický nosný systém, … ) 

tak po stránce stylové ( dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím, 
sedlovou střechou, … ) již stojícím budovám v okolí. Půdorysné rozměry 
objektu jsou 20,3m x 13,9m.

   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
- stavba bude stavěna tradičním způsobem, během výstavby bude dbáno na 
dodržování výrobních postupů specifikovaných vírobci

 
  B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- stavba není plánována jako bezbariérová a jelikož se nejedná o stavbu 
veřejnou tak to ani není vyžadováno

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
- stavba je navržena tak aby při užívání byla bezpečná, pokud nebude ze strany
stavebníka ( vlastníka ) stavby zanedbána její údržba

   B.2.6 Základní charakteristika objektů
   a) stavební řešení,

- stavba bude částečně podsklepený dvoupodlažní dům a půdorasných 
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rozměrech 20,3m x 13,9m. 2.NP bude konstruováno jako obytné podkroví.
   

b) konstrukční a materiálové řešení,
- zdivo a střešní tašky jsou keramické, zdivo v podzemním podlaží je 
navrhováno jako ztracené bednění z betonových tvarovek ,stropy a základy 
betonové, rámy oken plastové. Objekt bude mít příčný nosný systém s 
keramickými a panelovými stropy a zastřešení bude řešeno jako sedlový 
hambálek podporovaný vaznicemi uloženými na štítových zdech a sloupcích

   
c) mechanická odolnost a stabilita.
- nosné konstrukce jsou navrhovány z materiálu s výrobcem deklarovanými 
vlastnostmi. Zakladové konstrukce budou založeny v nezámrzné hloubce.

 
  B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
   a) technické řešení,

- příjezdová cesta spojující garáž s přilehlou komunikací ve spádu alespoň 1%
- přípojka elektrické energie z rozvodu nízkého napětí, elektroměr ve sloupku 
na hranici pozemku
- napojení na jednotnou kanalizaci pomocí trub z PVC DN 150, min. Spád 2%
- vodovodní přípojka DN 32 s vodoměrnou šachtou

   
b) výčet technických a technologických zařízení.
- elektrokotel

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
- řešeno samostatnou částí PD – ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní

   řešení
  a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,
   b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,
   c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků
   včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,
   d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,
   e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného
   prostoru,
   f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,
  včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,
   g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové
   komunikace, zásahové cesty),
   h)  zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná
   potrubí, vzduchotechnická zařízení),
   i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními
   zařízeními,
   j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a
  tabulek.
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   B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
   a) kritéria tepelně technického hodnocení,

- obálka budovy je navržena dle ČSN 730540 na doporučené hodnoty
   

b) energetická náročnost stavby,
- není součástí PD 

   
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.
- posouzení bylo provedeno, alternativní zdroje nebyly navrženy

   B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a
   komunální prostředí
   Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení,
   zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na
   okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

- větrání bude řešeno okny, osvětlení pomocí úsporných zářivek, vytápění 
bude zařízeno ústředním topením s deskovými tělesi

- zásobování vodou bude probíhat napojením na rozvod pitné vody, odpadky 
budou odváženy svozem komunálního odpadu ( popelnice ) 

- v okolí se nachází další zástavba stejného typu (RD) a tudíž se 
nepředpokládají žádné nové negativní vlivy

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
   a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- je navržena protiradonová izolace
   

b) ochrana před bludnými proudy,
- toto opatření není vyžadováno

   
c) ochrana před technickou seizmicitou,
- nebudou osazeny žádné stroje způsobující vybrace

   
d) ochrana před hlukem,
- oběkt byl projektován aby splnil normou požadovaný útlum hluku zvenčí i 
mezi jednotlivámi místnostmi

   
e) protipovodňová opatření.
- oběkt se nenachází v záplavovém území

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
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   a) napojovací místa technické infrastruktury,
-  v linii chodníku se napojují přípojky elektřiny, plynu, vodovodu a 
sdělovacího kabelu, jednotná kanalizace se napojuje v úrovni silnice, viz. 
Situace, přípojku budou nově budované

   
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
- elektřina je vedena pod zemí drátem s předepsanou izolační vrstvou, 
vodovod je veden v litinové trubce DN 32, sdělovací kavel je veden optickým 
kabelem s předepsanou izolací a jednotná kanalizace je vedena v PVC trubce 
DN 150

  

   B.4 Dopravní řešení
   a) popis dopravního řešení,

- oběkt bude spojen s přilehlou komunikací příjezdovou cestou a 2 parkovací 
stání

   
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
- bude řešeno pomocí sjezdu projektovaného dle platných norem

   
c) doprava v klidu,
- na pozemku jsou navržena 2 garážovaná parkovací stání

   
d) pěší a cyklistické stezky.
- pěší s cyklistické stezky nejsou navrhovány

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
   a) terénní úpravy,

- původní sejmutá ornice bude následně opět rozvrstvena na pozemku a 
následně oseta travou

   
b) použité vegetační prvky,
- nejsou navrhovány

   
c) biotechnická opatření.
- nejsou navrhovány

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
   a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a
   půda,

- stavba je určena pro bydlení, neobsahuje žádný provoz a proto není 
nebezpečí, že by znečišťovala ovzduší, vodu a nebo okolí hlukem
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b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných
   stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických
   funkcí a vazeb v krajině,

- není nutné nic kácet a stavba nemá vliv na živočichy
   

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,
- parcela nespadá pod vliv chráněného úzamí Natura 2000

   
d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo

   stanoviska EIA,
- žádné podmínky nebyly stanoveny

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

   ochrany podle jiných právních předpisů.
- nejsou navrhovány bezpečnostní pásma

   

   B.7 Ochrana obyvatelstva
   Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany
   obyvatelstva.

- základní požadavky na ochranu obyvatelstva jsou dodrženy a žádné speciální
požadavky nejsou stanoveny

   B.8 Zásady organizace výstavby
   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- potřeby hmot a médií jsou vyčísleny v rozpočtu a o jejích zajištění se postará
zhotovitel

   
b) odvodnění staveniště,
- základové pasy nevyžadují zvláštní řešení odvodnění

   
c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou

   infrastrukturu,
- bude řešeno pomocí sjezdu projektovaného dle platných norem

   
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
- předpokládá se zvýšená hluková zátěž a též prašnost, pracovat se bude pouze
ve všední dny

   
e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,

   demolice, kácení dřevin,
- na pozemku se nenalézají žádné dřívější stavby či stromy které by bylo nutné
odstranit

   
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
- nebude nutné provádět jakékoli zábory během ani po skončení výstavby 
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g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

   jejich likvidace,
 keramiské střepy ( zbytky tvárnic a tašek ) - deponovány dle zákona o 

odpadech
 zbytky stuhlého betonu – deponovány dle zákona o odpadech
 komunální odpad – deponován dle zákona o odpadech

   
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
- bilance zemních prací bude vyvážená, na pozemku bude zřízena deponie 
zeminy z výkopových procí předtím než bude využita na náspy, veškerá ornice
bude využita při následných dokončovacích pracech a zatravnění

   
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,
- bude dbáno na maximální možnou ochranu životního prostředí v průběhu 
výstavby

   

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,
   posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   podle jiných právních předpisů

- budou dodržována předpisy BOZP :
- Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.
- Předpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví 
podmínky ochranyzdraví při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 
Sb., 9/2013 Sb.
- Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.
- Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se 
stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- bude zajištěna přítomnost koordinátora BOZP na staveništi
   

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
- stavba není plánována jako bezbariérová a jelikož se nejedná o stavbu 
veřejnou tak to ani není vyžadováno

   
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,
- bez požadavků

   
m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění

   stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při
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   výstavbě apod.),
- žádné speciální podmínky nejsou stanoveny, bude se vycházet z postupů 
doporučených výrobci

   
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- postup výstavby bude pravidelně kontrolován a dílčí termíny jsou uvedeny 
ve smlouvě

D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.a Technická zpráva

   a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
- Stabva bude využívána pro bydlení 6 odob. Navrhována je jedna bytová 
jednotka. Stavba je dvoupodlažnní a částečně podsklepená.

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívaní stavby
- Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený se sedlovou střechou. 
Půdorysné rozměry jsou  20,3m x 13,9m. Vstup do objektu je natočen na 
jihovýchod. 

Dispozice 1.S.
V 1.S se nachází celkem 8 místností, krom jedné která je vybavena jako WC 
jsou všechny určeny ke skladování, ať již potravin nebo sezóního vybacení. 
Ze sklepa se dá jít po schodišti do 1.NP nebo na zahradu za domem.
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Dispozice 1.NP.
V 1.NP se nachází celkem 11 místností, 
101 – zádveří nacházející se na jihovýchodní části, 
102 – kolárna, 
103 – garáž + kotelna, zde je umísten elektrokotel na ohřev teplé užitkové a 
pitné vody, 
104 – chodba spojující garáž s halou objektu, 
105 – sklad nážadí a dalšího vybavení, 
106 – obývací pokoj,situován na severu objektu kvůli výhledu do zahrady, 
107 – jídelna, situována v severozápadní části objektu, propojena s obývacím  
pokojem a jídelnou, dispozice též zvolena kvůli výhledu do zahrady objektu
108 – kuchyň, propojena s jídelnou a halou
109 – pokoj pro hosty, situován na jihozápad, propojen s koupelnou v 1.NP
111 – koupelna, neslouží pouze pro hostovský pokoj, je napojena na pokoj pro 
hosty a halu
112 – hala, jádro dispozice, spojuje většinu pokojů v 1.NP, nalézá se v ní  
schodiště do 1.S i do 2.NP

   
Dispozice 2.NP.
V 1.NP se nachází celkem 9 místností a pochůzná terasa,
201 – chodba + schodiště, vyústění schodiště z 1.NP a komunikační prostor do
něhož ústí dveře z pokojů a koupelny
202 – zádveří, odděluje vnější prostředí terasy a vnitřní prostory domu
203 – pokoj, tento pokoj na severo východě je určen pro rodiče
204 – pokoj, stejně jako pokoj 205 určej pro děti
205 – pokoj, stejně jako pokoj 204 určej pro děti
206 – pokoj, určen pro prarodiče
207 – pracovna, místnost vyčleněná pro práci doma, či z domova
208 – sklad, místnost pro uskladnění lůžkovin, povlečení a podobného 
materiálu
209 – koupelna, hlavní koupelna v objektu
210 – terasa, pochůzná terasa nacházející se nad prostorem garáží

Výtvarné a materiálové řešení :
- Okna budou lomax, plastová, 5 komorová, s povrchovou úpravou imitující 
mahagon. Vstupní dveře budou rámové, ocelové s imitací dřeva, vnitřní dveře 
budou pak obložkové. Střešní okna budou od firmy Velux, budou to okna 
kyvná se dvěma kyvnými body, plastové, dřevěné jádro.

- Střešní krytina bude keramická od firmy Tondach se sklonem 25°, barva sytě
červená

- Klempířské prvky budou z nátěrem ošetřeného pozinkovaného plechu

- Venkovní omítka bude silikátová probarvená, v odstínu béžová.

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby
- Hlavní vztub do objektu a garáž se nachází v 1.NP na jihovýchodě, jsou 
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pohodlně přístupné z přilehlých prostor, dispozice hlavního vstupu je řešena 
tak aby se nacházel v závětří. Další vstup do objektu se nachází v 1.S a to ze 
zahrady.

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
- řešeno v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
- Stavba je navrhována pro bydlení, tudíž nejsou nutná žádná zvláštní 
bezpečnostní opatření. Stavba je navržena tak, aby byla pro uživatele 
bezpečná. Objek nemá negativní vliv na zdravý uživatele ani prostředí.

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika/hluk, vibrace, 
zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí
- porovnání požadovanách a skutečnáých hodnot tepelné techniky je ve složce 
č. 7
- Bludné proudy ani vibrace nejsou očekávány a ptoto proti nim nejsou 
navrhována žádná opatření. Proti negativním vlivům vnějšího prostředí bude 
obyvatele stavba chránit svou konstrukcí.

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí
- viz. Požární správa ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení
- Konstrukce bude tvořena z materiálů určených pro tento způsob využití, za 
kvalitua a odolnost odpovídá výrobce prvků.
- při výstavbě bude dbáno na dodržování monzážních pokynů výrobce

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí
- stavba bude provedena z běžně používaných prvů, netradičné techologické 
postupy se nevyskytují a tudíž nejsou přítomny ani žádné zvláštní požadavky

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele
- Tato dokumentace není po shotovitely požadována

k) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami
- Kontroly jsou prováděna ve všech fázích, kdy to používaná technologie 
výstavby vyžaduje, to jest pře zakrytím konstrukce apod.
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l) Výpis použitých norem
- ČSN 73 4301 Obytné budovy
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny 
350/2012 Sb.
-Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou 
č.62/2013 Sb.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

D.1.1.b Výkresová část
 - I. Výkres 1.NP

- II. Výkres 2.NP
- III. Výkres 1.S
- IV. Řez domem
- V. Pohledy
- VI. Studie dispozičního řešení 1.NP
- VII. Studie dispozičního řešení 2.NP

D.1.1.c Dokumenty podrobností
- IV. Výpis truhlářských výrobků

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.a Technická zpráva   

a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů,
definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků
- Objekt je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený. 2.NP je 
projektováno jako obytné podkrový. Součástí objektu je i garáž pro 2 osobní 
automobily. Konstrukční systém je příčný, stěnový, zděný z tvarovek systému 
THERM v modulových rozměrech 125 mm. Obvodové stěna v 1.S jsou z 
tvarovek ztraceného bednění Prefa Brno vyplněny betonem C16/20. Vnitřní 
nosné stěny i příčky jsou z tvarovek systému THERM. Stropy jsou tvořeny 
nosníky POT a vložkami MIAKO s přidanou kari sítí nebo stropními panely 
spirol pro větší rozpětí. Objekt je založen na základových pasech z betonu 
C20/25 a podkladní desky s kari sítí.

- Veškeré materiály odpovídají současným normám a při manipulaci s nimi je 
nutné dodržovat podmíínky stanovené jejich výrobcem.
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Zemní práce
- Na ploče pozemku kde bude objekt stát se provede sejmutí ornice o mocnosti
0,16 m. Ornice bude skladována na pozemku investora a bude využita při 
závěrečných teréních úpravách. Následovat bude geodetické vytýčení 
budoucích rohů objektu a vykolíkování těchto míst. Poté budou provedeny 
strojní výkopové práce a to vyhloubení stavební jámy a sammotných 
základdových pasů. Takto vytěžená zemina bude dočasně deponována na 
městské skládce. Před provedením betonáže bude nezbitné zkontrolovat rýhy 
pro základové pasy a vrovést ručně jejich začištění.

Základy
- Konstrukce základu je navržena jako základové pasy a deska. Základové 
pasy stojí na zemině pod nezámrznou hloubkou 800 mm. Po vyplnění rýh 
základových pasů bude přez ně rozlit beton tvořící základovou desku o 
mocnosti 150 mm. Beton využitý při betonáži nese odznačení C20/25 XC2 a 
je do něj vložena kari síť z drátů průměru 6 mm a velikostí ok 150 mm x 150 
mm.

Svislé nosné a nenosné konstrukce
- Obvodové zdivo v 1.S bude tvořeno betonem vyplněnými a výstuží slabě 
proloženými tvarovkami ztraceného bednění BTB 50/30/24 ( P+D ) 
vyplněných betonem C16/20 a obložených na straně exteriéru tepelnou izolací 
Isover EPS PERIMETR o tloušťce 150 mm. Toto tamé zdivo bude použito 
jako obvodové u části garáže. Na zbytku objektu bude jako obvodové zdivo 
využity tvárnice PTH 45 lepené v ložné spáře celoplošně na TI tmel 
doporučený výrobcem.
- Vnitřní nosné zdivo bude z tvárnic PTH 24, zděno též na tenkovrstvý TI 
tmel.
- Zdivo nenosné bude zděno z tvarovek POROTHERM 8 P+D, zděné taktéž 
celoplošně v ložné spáře na TI tmel.
Vodorovné nosné konstrukce
- Stropní konstrukce budou žešeny v modulové výšce 250 mm. Stropy budou 
složené z POT nosníků a vložek Miako o výšce 190 mm a doplňovat je bude 
betonová zálivka z betonu C20/25 XC1 doplněná o kari síť dle požadavků 
výrobce. V místnostech s velkým rozponem budou umístěny betonové 
prefabrikované stropní panely SPIROL PPD.../169 o výšce 160 mm doplněné 
o betonovou zálivku o mocnosti 90 mm

Konstrukce schodišť
- Schodiště v objektu jsou navržena jako železobetonová dvouramená. Beton 
použitý na jejich vytvoření byl C 20/25 XC1 s výztuží B550B.  Stodiště je 
1000 mm široké a osazeno stupni o výšce 150 mm a nášlapné délce 250 m. V 
každém ramenu schodiště se nachází 10 stupňů. Úhel ramen schodiště je 31°. 
Mezipodesty schodiště mají šířku 1200 mm a jsou stejně jako ramena 
schodiště zhotoveny za železobetonu.

Konstrukce krovu
- Střecha je řešena jako sedlová se sklonem 25° a hřebenem ve výšce 8 440 
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mm. Krokve jsou ze dřeva a soustava je hambálková s vaznicemi 140 x 180 
mm a pozednicemi 140 x 160 mm. Samotné krokve mají profil 120 x 180 mm 
a dále se v soustavě nalézají seště klešiny s profilem 80 x 200 mm
- Pozední věnec je tvořen betonem C20/25 XC1, vyztuženým ocelí B550B a je
uložen na nadezdívce, do tohoto věnce jsou kotveny pozednice pomocí 
chemických kotev.
- Stabilita systému je podpořena pomocnými vaznicemi a zavětrováním 
pomocí ondřejových křížů v prostoru mezi krokvemi
- Veškeré dřevěné prvky jsou ošetřeny nátěry proti dřevokazným škůdcům a 
houbám. Jsou též natřeny nátěrem protipožárním.

Střešní plášť
- Střecha sedlová o sklonu 25° bude tepelně zaizolována tepelnou izolací 
ISOVER ROMO v ůrovni krokví a pod nimi o mocnosti 250 mm. Tepelné 
izolaci objektu dále pomůže separační vrstva DAPE AP5. Laťování na k
rokvích bude tvořeno latěmi o profilu 40 x 50 mm a kontralatěmi o 
profilu 40 x 60 mm na které budou uchyceny střešní pálené tašky Tondach.

Omítky
- Použité omítky, vnitřní a vnější budou POROTHERM UNIVERSAL a při 
omítání se bude postupovat dle návodu určeného výrobcem. Vnější omítky 
budou následně obarveny silikátovým nátěrem barva béžová. Barva vnitřních 
omítek je čistě na volbě investora.

Podlahy
Podlaha A - garáž
- Podlaha v garáži je navržena tak aby odolávala namáhání jemuž bude 
vystavena, trycí vrstvu tvoří lité teraco o mocnosti 15 mm. Pod ním se nalézá 
deska z litého betonu C25/30 XC1 vyztužena kari sítí. Tuto desku a tepelnou 
izolaci ISOVER EPS 70S od sebe odděluje separarační vrstva DAPE AP5. 
Pod tepelnou izolací se nachází hydro izolace Bitagit Extra, pod níž se nachází
již jen podkladní beton a zhutněná zemina.
Podlaha B - sklep
- Tato podlaha má témněž identické složení i mocnost vrstev jako podlaha A 
nacházející se v prostoru garáže. Jediným rozdílem je krycí vrstva jelikož 
sklepní podlaha je kryta dlažbou RAKO o rozměrech dlaždic 300x300x 9 mm 
lepených lepidlem na obklady Weber.for Fix.

Podlaha C – schodiště a podesta
- Zde je podlaha tvořena prostým litým teracem naneseným na nosnou 
železovebonovou konstrukci schodiště.

Podlaha D – kuchyň
- Zde je nášlapná vrstva tvořena laminátovou vrstvou plovoucím na vrstvě 
mirelonu, mocnost obou vrstev dohromady je 10mm.  Pod nimi se nachází 
samonivelační stěrka o mocnosti 5 mm určená k vyrovnání případných 
nerovností podkladních vrstev. Dále následuje stejná skladba jako u podlah A a
B, to jest litého betonu C25/30 XC1 vyztužena kari sítí. Tuto desku a tepelnou 
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izolaci ISOVER EPS 70S od sebe odděluje separarační vrstva DAPE AP5. 
Pod tepelnou izolací se nachází hydro izolace Bitagit Extra, pod níž se nachází
již jen podkladní beton a zhutněná zemina.

Podlaha E – chodba nad kuchyní
- Zde je krycí vrstvou  dlažba RAKO o rozměrech dlaždic 300x300x 9 mm 
lepených lepidlem na obklady Weber.for Fixo mocnosti 6mm a pod nimi se 
nachází litý beton C25/30 XC1 vyztužen kari sítí o síle 60 mm. Tuto desku a 
kročejovou izolaci steprock od sebe odděluje separarační vrstva DAPE 
AP5. Pod kročejovou izolací ne nachází konstrukce stropu z nosníků POT a 
vložek MIAKO krytých betonovou zálivkou, celková mocnost stropu je 
250mm.

Podlaha E – chodba nad halou
- Složení témněř identické s podlakou E. Rozdíl spočívá v tom, že v tomto 
případě je podlaha nesena Stropními panely SPIROL na nichž je zálivka o síle 
50 mm vyztužena kari sítí aby celková výška nosné části stropu byla 250 mm

Výplně otvorů
- Výklně okeních otvorů budou plastová pětikomorová od firmy Lomax, stejně
jako sekční garážová vrata ovládaná elektromotorem a střešní okna budou od 
firmy Velux. Parapety jak vnitřní tak vnější budou plastové.

Obkaldy
- Vnitřní obklady budou provedeny podle žádosti stavebníka ( uživatele ). 
Obklady budou provedeny v místnostech : 101 – zádveří, 102 – kolárna, 
103 – garáž + kotelna, 104 – chodba a 106 – sklad nářadí. Zde bude proveden 
keramický sokl o výšce 100 mm nad úroveň nášlapné vrstvy. Dále pak v 
místnosti 111 – koupelna bude proveden obklad do výšky 2300 mm od 
nášlapné vrstvy. Dále pak v místnostech 201 – chodba + schodiště a 
202 – zádveří, 208 – sklad a 210 - teraca bude též umístěn keramický sokl o 
výšce 100 mm nad úroveň nášlapné vrstvy.   Dále pak v místnosti
209 – koupelna bude proveden obklad do výšky 2300 mm od nášlapné vrstvy.
Keramický sokl budou mít veškeré sklepní místnosti.
Komín
- Komínové těleso bude tvořeno komínovým systémem HELUZ KLASIKs 
vnitřním průměrem 200 mm. Vrchol komínu bude ve výšce 8 440 mm.

Tepelné izolace
- Tepelná izolace suteréního zdiva je  Isover EPS PERIMETR o tloušťce 150 
mm. Podlahy v prvním a druhém nadzemním podlaží disponují  tepelnou 
izolaci ISOVER EPS 70S o tloušťce 70 mm a  kročejovou izolaci steprock s 
stejné mocnosti. Krov je izolován tepelnou izolací ISOVER ROMO v ůrovni 
krokví a pod nimi o mocnosti 250 mm.

Hydroizolace
- Hydroizolace použita v tomto projektu je Bitagit Extra zajišťující izolaci 
proti zemní vlhkosti, jelikož nehrozí riziko tlakové vody.  Separační vrstvy 
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jsou DAPE AP5 a jako ochrana tepelné izolace u suteréního obvodového zdiva
je využita nopová folie. Veškeré hydroizolační a separační vrstvy budou do 
konstrukce vmontovány dle návodů a postupů doporučených výrobcem.

b) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu – stálá, užitná,
klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.

   - Stálá zatížení se odvíjí od objemové hmostnosti  konstrukčních prvků.
- Nahodilé zatížení je uvažováno jako 5 kN/m2 představující zatížení od 
nábytku nebo pohybu osob.

c) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů
- V objektu jsou použity materiály běžně užívané a jsou použity pouze v 
souladu s doporučeným způsobem využítí, jejich jakost garantuje výrobce.

d) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na
provádění a jakost navržených konstrukcí
- V konstrukci nejsou použity žádné netradiční materiály které by měli 
specifické požadavky na skladování nebo montáž. Veškerá montáž bude 
prováděna dle doporučení a specifikací orčených vírobci prvků.

e) Zajištění stavební jámy
- Zajištění stavební jámy proti sesutí bude provedeno svahováním se sklonem 
2:1 jenž je pro danou zeminu bezpečný. Rýhy pro základové pasy budou 
ponechány svislé a odkryté, připravené pro přímé lití betonu. Základová jáma i
rýhy budou hloubeny mechanicky a ručně začištěny.

f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinnýchstanovených příslušnými technologickými předpisy a normami
- Kontroly budou probýhat před zakrytím vrstev ke kterým by se pak již 
nedalo dostat a v každém dalším bodě kdy si to použitá technologie vyžádá.

g) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah upozornění na hodnoty minimální únosnosti, 
které musí konstrukce splňovat
- Není součástí projektové dokumentace
h) Požadavky na požární ochranu konstrukcí
- viz. Požární správa ve složce č. 5 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

i) Seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů, apod.
- ČSN 73 4301 Obytné budovy
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vč. Změny
350/2012 Sb.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. Doplnění vyhláškou č.
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62/2013 Sb.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

j) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na
příslušné předpisy a normy
- Během stavby je nezbytné doržovat normy vztahující se k BOZP, konkrétně :
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek na
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na ochranu zdraví při
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

D.1.2.b Podrobný statický výpočet
- není součástí projektové dokumentace

D.1.2.c Výkresová část
- I.  Výkres základů
- II. Výkres krovu
- III. Studie uložení stropu
- V. Detail překladu
- VI. Detail terasy
- VII. Detail zpětného spoje
- VIII. Detail základu
- IX. Detail anglického dvorku

Závěr 
Projektová dokumentace k výstavbě dvoupodlažního, vícegeneračního 
rodinného domu je zpracována v rozsahu odpovídajícímu zadání 
bakalářské práce. Dokumentace je zpracována dle v současnosti platných
zákonů, vyhlášek a norem.
K vypracování této své bakalářské práce jsem využil znalostí získaných 
během studia, technické poznámky výrobců nebo poznámky vedoucího 
práce k práci samotné.
Oproti původní práci došlo ke změně dispozice v 2.NP ve prospěch 
jednotlivých pokojů.
Tato bakalářská práce mi pomohla uvědomit si problémy s nimiž se 
mohu dostat do konfliktu v příštích projektech a to například způsob 
prezentace.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

λi Součinitel tepelné vodivosti dané vrstvy konstrukce [W.m-1.K-1]
Θai návrhová teplota vnitřního vzduchu [˚C]
Θe návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [˚C]
Θsi,min nejnižší vnitřní povrchová teplota [˚C]
Ρ objemová hmotnost [kg/m3]
φe návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu [%]
φi návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu [%]
ψg lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými 

tepelnými
vlivy [-]

A plocha celé oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]
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Af celková plocha rámu [m2]
Ag celková plocha zasklení [m2]
Ai plocha dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2]
Aij plocha daného úseku dané vrstvy kolmé na tepelný tok [m2]
Aj plocha celé oblasti kolmé na tepelný tok [m2]
apod. a podobně
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BP bakalářská práce č. číslo
ČSN česká soustava norem
di tloušťka dané vrstvy konstrukce [m]
d dstupová vzdálenost [m]
DN diameter nominal
DP1 nehořlavý konstrukční systém
DPS dokumentace pro provádění stavby
E (t) celistvost konstrukce
EPS expandovaný polystyren
fij poměr ploch dané oblasti dané vrstvy kolmé na tepelný tok [-]
fn poměr ploch dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [-]

fRsi nejnižší teplotní faktor konstrukce [-]
FAST fakulta stavební
FeZn pozinkované železo
HT měrná ztráta prostupem tepla
hu výškový rozdíl spodní a horní hrany požárně otevřených ploch [m]
h výška [m]
HUP  hlavní uzávěr plynu
HVŠ hlavní vstupní šachta
I (t) tepelná izolace konstrukce (teplota na neohřívané straně)
k.ú. katastrální území
k1 korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [-]
ks kusy
kW kilowatt
l podélná vzdálenost požárně otevřených ploch [m]
lg viditelný obvod zasklení [m]
mm milimetr
m metr
m2 metr čtverečný
m3 metr krychlový
m n.m. metrů nad mořem
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
OB obytná budova
ozn. označení
parc.č. parcelní číslo
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popř. popřípadě
pozn. poznámka
např. například
P.T. původní terén
PBS požární bezpečnost staveb
PD projektová dokumentace
p.ú. požární úsek
pv výpočtové požární zatížení [kg/m2]
R´ tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí rovnoběžných s 

tepelným
tokem [m2.K.W-1]

R´´ tepelný odpor konstrukce jednotlivých oblastí kolmých na tepelný 
tok

[m2.K.W-1]
Rdt výpočtová únosnost zeminy
R (t) nosnost konstrukce (únosnost nebo stabilita)
RD rodinný dům
ΣRi suma tepelných odporů dílčích částí vyšetřované konstrukce 

[m2.K.W-1]
Ri tepelný odpor části stavební konstrukce [m2.K.W-1]
Rij tepelný odpor dané oblasti kolmé na tepelný tok [m2.K.W-1]
Rn tepelný odpor dané oblasti rovnoběžné s tepelným tokem [m2.K.W-

1]
Rse tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2.K.W-1]
Rsi tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2.K.W-1]
RT tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2.K.W-1]
SPO celková plocha požárně otevřených ploch [m2]
S sever
Sb. sbírky
SO stavební objekt
1S první suterénní podlaží
SPB stupeň požární bezpečnosti
tab. tabulka
tl. tloušťka
U součinitel prostupu tepla konstrukce [W.m-2.K-1]
ul. ulice
Uf součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]
Ug součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]
U.T. upravený terén
VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce
vyhl. Vyhláška
VŠ vodoměrová šachta
VUT Vysoké učení technické
W (t) hustota tepelného toku (radiace z povrchu konstrukce)

~33~



XPS extrudovaný polystyren
ŽB železobeton

Seznam příloh

Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE
- I. Výkres 1.NP
- II. Výkres 2.NP
- III. Výkres 1.S
- IV. Výkres základů
- V. Řez domem
- VI. Výkres krovu
- VII. Situace širších vztahů
- VIII. Studie uložení stropu
- IX. Pohledy
- X. Studie dispozičního řešení 1.NP
- XI. Studie dispozičního řešení 2.NP
- XII. Studie základů
- XIII. Návrh schodiště
- XIV. Porovnání jednotlivých typů kusových staviv - seminární práce

Složka č. 2 – C. Situační výkresy
- Situace širších vztahů

Složka č. 3 – D. Dokumentace objektů –
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

-  I. Výkres 1.NP
- II. Výkres 2.NP
- III. Výkres 1.S
- IV. Řez domem
- V. Pohledy
- VI. Studie dispozičního řešení 1.NP
- VII. Studie dispozičního řešení 2.NP

Složka č. 4 – D. Dokumentace objektů –
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

- I.  Výkres základů
- II. Výkres krovu
- III. Studie uložení stropu
- IV. Výpis truhlářských výrobků
- V. Detail překladu
- VI. Detail terasy
- VII. Detail zpětného spoje
- VIII. Detail základu
- IX. Detail anglického dvorku

~34~



Složka č. 5 – D. Dokumentace objektů –
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- Požárně bezpečnostní řešení stavby

Složka č. 6 – Výpočty stavební fyziky
- 2D teplotní pole překladu
- 2D teplotní pole terasy
- 2D teplotní pole zpětného spoje

Složka č. 7 – Další posouzení a výpočty
- Posouzení tepla

~35~


	BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
	Institute of Building Structures
	Rodinný dům
	AUTOR PRÁCE Jan Bartoněk
	VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. MILOŠ KALOUSEK, Ph.D.



