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ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Téma bakalářské práce je rodinný dům s podnikatelskou činností. Jedná se o 
dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 35°. Jako 
nosné konstrukce byly použity obousměrné stěny HELUZ. Budova je osazena na 
mírně svažitém pozemku směrem k západu. Veškeré konstrukce odpovídají platným 
normám ČSN. 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

The topic of this bachelor thesis is a family house with business activities. It is a two-
storey house with a partial basement, the roof is pitched with a slope of 35 °. As the 
structure two-way wall HELUZ walls were used. The building is set on a land slightly 
sloping towards the west. All structures comply with the applicable standards ČSN. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ČESKÝ JAZYK: 

Rodinný dům, cihelný blok, podnikatelská činnost, tepelný most, překlad, strop, 
parcela, nadzemní podlaží, podzemní podlaží, příčka, stěna, šikmá střecha, sklon, 
krov, nosný systém, skladba. 

 

ANGLICKÝ JAZYK: 

Family house, brick block, entrepreneurial activity, heat flow, lintel, ceiling, lot, floor, 
ground floor, rail, wall, sloping roof, roof timbers, supporting system, composition. 



Bibliografická citace VŠKP  
 
 
VÁCLAVEK, Jaroslav. Rodinný dům s podnikatelskou činností. Brno, 2012. 28 s., 87 
s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Věra Maceková, CSc. 





PODĚKOVÁNÍ: 

 

 Rád bych poděkoval vedoucí mé bakalářské práce Ing. Věře Macekové, CSc. 
za její čas, odborné vedení a ochotu při tvorbě této práce. 



 
OBSAH DOKLADOVÉ ČÁSTI: 
 

1. Titulní list 
2. Zadání VŠKP 
3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém 

jazyce 
4. Bibliografická citace VŠKP 
5. Prohlášení autora o původnosti práce 
6. Poděkování 
7. Obsah 
8. Úvod 
9. A. Průvodní technická zpráva 
10. B. Souhrnná technická zpráva 
11. F. Technická zpráva 
12. Závěr 
13. Seznam použitých zdrojů 
14. Seznam použitých zkratek a symbolů 
15. Seznam příloh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚVOD: 

Bakalářská práce je zpracována na zadání dle veškerých právních předpisu a norem 
ČSN. Jedná se o rodinný dům s podnikatelskou činností, dvoupodlažní a částečně 
podsklepený.   
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a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,  
  obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka 
  (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo 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, dále jeho  
  kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 

 

Název akce:     Rodinný dům s podnikatelskou činností 
Místo stavby:    k.ú. Rokytnice nad Rokytnou 

  Název a sídlo investora:   Jaroslav Václavek, Rokytnice nad Rokytnou 270, 67525       
                             

Název a sídlo zpracovatele PD:  Jaroslav Václavek, 7. 8. 1989, Rokytnice nad Rokytnou čp. 
270, psč.: 67525 Rokytnice nad Rokytnou 
 

                            
 Odvětví:             občanská výstavba 
 Charakter stavby:     novostavba 
 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o  
  majetkoprávních vztazích 
V současné době je pozemek užíván jako travní plocha. 
 Pozemek dotčený stavbou p.č. 26/3, 27/2 je ve vlastnictví investora.  
 
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  
  infrastrukturu 
 
Napojení na veřejnou komunikaci ulice bude provedeno příjezdovou dlážděnou komunikací. 
Veškeré inženýrské sítě potřebné pro objekt jsou vedeny pod silniční komunikací, kde budou 
připojeny i přípojky (kanalizace, plynu, vody, elektrické energie). 
 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
JMP a.s. Brno, OSPM MS Znojmo: 

- velikost skříně na plynoměr 500/500/300 mm 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha: 

- před započetím prací provést vytýčení metalické sítě Rmts Třebíč odpovědným 
pracovníkem O2 

- upozornit provádějící firmu na pracovní podmínky při provádění prací v pásmu 1,50 
m kolem vedení O2 

- přesnou polohu sítě ověřit sondou, vytýčení s přesností +- 30 cm 
- při zjištění rozporu mezi podklady od O2 a skutečností zastavit práce a informovat O2 

Vodárenská , a.s. Brno, divize Třebíč – z provozních důvodů napojit objekt na vodovod 
 DN 110 samostatnou vodovodní přípojkou, která bude přecházet přes komunikaci. 
Kanalizační přípojkou napojit objekt na veřejnou kanalizaci. 
 



E.ON-připojení provést dle podmínek E.ON 
JMP Jihomoravská plynárenská-při výstavbě přípojek inženýrských sítí k novostavbě dojde 

k souběhu a křížení podzemního zařízení. 
  
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Navržená stavba splňuje ustanovení: Vyhl. Č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon Č. 183/2006 o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), vyhl. Č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, 
vyhl. Č. 269/2009o obecných požadavcích na využívání území (501/2006), vyhl. Č. 
499/2006 o dokumentaci staveb, dále pak následně veškerých souvisejících předpisů 
majících vztah k předmětné stavbě. 

 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  
  popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
  stavebního zákona 
 

Výše uvedená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
  
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující  stavby a jiná  
  opatření v dotčeném území 
 

Tato stavba nemá žádné vazby ani souvislosti s jinými stavbami v okolí. Není také známa 
žádná činnost v blízkosti, se kterou by měla být s předmětnou stavba koordinována. 
 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
zahájení výstavby květen 2013 
dokončení výstavby červen 2017 
 
 
i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu  
  životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy  
  bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

- plocha pozemku     1102 m2 
- zpevněná plocha    775 m2 
- zastavěná plocha    124,1 m2 
- obestavěný prostor   1019 m3 
- užitná plocha včetně tech. prostor 284,3 m2 

Předpokládané náklady stavby  4 076 000 Kč 
 
 
f) Technické řešení stavby 

 
Základová konstrukce: Založení nosné konstrukce je pomocí základových pásu z prostého 

betonu.  
 

Nosné zdivo: Zdivo je tvořeno broušenými tvárnicemi Heluz. Tvárnice jsou spojovány 
celoplošným lepícím tmelem Heluz. Konstrukce je zateplena kontaktně fasádním 
polystyrenem Bahl. 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  

a)  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení  
     současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, 

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

 
Staveniště je mírně svažité, tato lokalita je určená pro občanskou výstavbu. V prostoru 
staveniště je vzrostlý okrasný kanacký dub, který svou polohou nijak neomezuje stavební 
práce na parcele, celá parcela je pokryta travním porostem. Bude nutné zřídit zpevněnou 
staveništní komunikaci, aby nedocházelo k poškozování ploch těžkými vozidly. Památková 
péče a ochrana živ. prostředí nemá žádné připomínky ani požadavky pro dané staveniště. 

 
 
 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní  
   souvisejících 

Architektonicky je řešení novostavby neutrální. Objekt svým tvarem a typem zastřešení 
koresponduje s okolní zástavbou. 
 
Novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností je obdélníkového půdorysu 
s výklenkem pro terasu. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou pokrytou betonovými 
taškami. Provedení objektu je specifikováno v přílohové části PD. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 
 
 Technicky je řešení novostavby na principu zděného stěnového systému, se zastropením 

na principu prostých nosníků pomocí skládaného stropu. Z důvodů minimalizace stínění 
byla zvolena sedlová střecha se sklonem 35°.  

 Vnější plochy v části vjezdu jsou zadlážděny betonovou dlažbou. Ostatní plochy jsou 
zatravněny. 

 d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Novostavba rodinného domu s podnikatelskou činností bude komunikačně napojena na 

přilehlou místní komunikaci.  
 Příslušnými přípojkami bude novostavba připojena na veškeré sítě technické 

infrastruktury.  
 

d)  Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 

 Doprava v klidu je řešena parkovacím stáním osobního vozidla v prostoru garáže, popř. 
na zpevněné ploše před garáží. Vzhledem k tomu, že se nejedná ani o svažité, ani 
poddolované území, nebude nutno provádět žádná speciální opatření popř. zásahy. 

 
 f)  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby 
v okolním prostoru. 
Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO. Po dobu výstavby budou 
vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb: 



- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina 
+kamení,- 200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě  

 smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů 
 
 g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  
   komunikací 
 Bezbariérový přístup do objektu je umožněn přiléhající příjezdovou rampou ke garáži. 

Odtud je umožněn přístup ke všem vchodům do objektu. 
 
 h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do  
   projektové dokumentace 
 Pro potřeby stavby byl proveden radonový průzkum s následujícím výsledkem: 

propustnost podloží nízká, radonový index pozemku nízký. Hydroizolaci a radonovou 
bariéru bude tvořit fólie FATRAFOL z mPVC s ochranou geotextilíí se současným 
plynotěsným provedením všech prostupů přes bariéru. 

 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 
 Výchozí výškový bod je určen poklopem kanalizace před objektem.  
 

 j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

Součástí stavby budou následující stavební díly: 
  SO 01 …… rodinný dům s podnikatelskou činností 

SO 02 …… dřevěný zahradní altán  
  SO 03 …… zahradní jezírko 
 
 k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
   negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich  
    minimalizace 
 Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby  
 v okolním prostoru.  
 
 l) Způsob zajištění ochr. zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
  v části F 

Při výstavbě je nutné bezpodmínečně dodržet všechna zákonná ustanovení a předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jedná se především o dodržování jednotlivých 
ustanovení Vyhl. bezpečnost práce 591/2006 Sb 
Stejně tak návrh a provedení budovy bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a 
ochranu zdraví. 

 El. zařízení musí vyhovovat platným ČSN EN. 
  

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a)    zřícení stavby nebo její části, 
b)    větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c)    poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného   
      vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d)   poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

  
Řeší samostatná část PD 



  
3.  Požární bezpečnost  

 
 Řeší samostatná část PD 

  
4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškou bezpečnost 
práce 591/2006 Sb 
Pokud dojde k úniku nebezpečných látek, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a 
bude se tento problém neprodleně řešit. Zč. 185/2001 Sb a Zč. 381/2001 Sb. Všechny 
vyprodukované odpady budou roztříděny a odvezeny do sběrného dvoru.  

 
5.  Bezpečnost při užívání  

 
Pro daný případ bezpředmětná část. 

  
6.  Ochrana proti hluku  

 Proti působení vnějšího hluku je dimenzována obvodová konstrukce včetně výplní 
otvorů. Šíření vnitřního hluku zamezují kročejové izolace a akustické vlastnosti dělících 
konstrukcí. 

7.  Úspora energie a ochrana tepla  
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov, 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. 

  
Řeší samostatná část PD 

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

orientace 
 Bezbariérový přístup do objektu je umožněn přiléhající příjezdovou rampou ke garáži. 

Odtud je umožněn přístup ke všem vchodům do objektu. Pro případné přivolání pomoci 
bude umístěn u vstupu na parcelu zvonek. Vstup do budovy bude také označen 
vroubkováním zámkové dlažby. 

  
9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní 

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 
apod. 

Pro vypracování projektové dokumentace bude proveden radonový průzkum. Jeho závěry 
pak upřesní poměry, které zatím zní: propustnost podloží nízká, nízký radonový index 
pozemku. Provedená radonová bariéra bude volena v kombinaci radonové fólie s těsným 
provedením všech kontaktních konstrukcí podle čl. č. 4. 3. ČSN 730601 Ochrana staveb 
proti pronikání radonu z podloží. Navrženo bude folie FATRAFOL 806 z mPVC tl. 1,5 
mm. 

  
10.  Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatel je zaručena ukrytím v přízemních místnostech. Dojde k utěsnění 
vstupních výplní.  
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a) účel objektu 
Objekt je především určen pro bydlení, v přízemí bude objekt částečně využíván 
k podnikatelské činnosti. 
 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Budova je členitého půdorysu se sedlovou střechou. Průčelí objektu je rovnoběžné 
s ulicí. V  zadní části objektu je terasa tvořená zámkovou dlažbou, zastřešení terasy je 
vytvořeno dostatečným přesahem střešní konstrukce. V přízemní části objektu jsou 
situovány místnosti pro denní činnosti, v podkroví je orientovány klidové místnosti a 
v podsklepené části jsou prostory s funkcí provozu a technické vybavenosti. Objekt je 
osazen na mírně svažitém terénu, v jihovýchodní části parcely je umístěna zahrada 
s jezírkem a altánem. Převážní část pozemku bude zatravněna a osázena nízkou zelení, 
komunikační plochy jsou ze zámkové dlažby. Objekt je přístupný z ulice do 1.NP i 
osobám s omezenou schopností pohybu a to přes příjezdovou rampu. 
 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Objekt je určen pro 4 člennou rodinu, užitná plocha je …, obestavěný prostor je 1019 
m3, zastavěná plocha 167 m2, procento zastavění 15%. Vstup do budovy je orientován 
na severozápad, obývací pokoj a denní místnosti jsou prosluněny jižním sluncem, 
ložnice orientována na východ. 
 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 

Výkopy: Zemina na parcele má vlastnosti štěrkopísku s příměsí jemnozrnných částí s pevností 
Rdt= 0,2 MPa. Zemina je středně těžko rozpojitelná a spadá do kategorie 3-4. Výkopek 
bude ukládán po dobu výstavby v zadní části objektu a následně použit na dokončovací 
terénní úpravy. Přebytek nepoužité zeminy bude odvezen na skládku cca 6 km od obce. 

 
Základy: Jsou vytvořeny z monolitických betonových pásů s hloubkou základové spáry 1100 

mm pod terénem. Dimenze základových konstrukcí byla ověřena statickým výpočtem. Pod 
obvodovými a středními nosnými stěnami je základový pás široký 750 mm. Výška pásu je 
pod podsklepenou částí 500 mm a 950 mm u nepodsklepené části objektu. 

 
Nosné stěny: V suterénní části je zvolen stěnový systém z betonových tvarovek BTB tl. 300 a 

250 mm ztraceného bednění prolévaných betonem C 16/20 MPa s konstrukční výztuží 
B500 Ø10 a´400 mm. 

 V nadzemních podlažích je použit u obvodových stěn cihelný systém HELUZ STI 36,5 
P+D (365/249/247mm) pevnosti P8MPa na celoplošnou tenkou spáru pomocí malty 
heluz s pevností >10 MPa. 

 Střední nosné zdivo je tvořeno systémem HELUZ 25 P+D (375/250/249 mm) pevnosti 
P15MPa na celoplošnou tenkou spáru pomocí malty heluz s pevností >10 MPa. 

 
Vodorovné konstrukce: Stropní konstrukce jsou z keramických stropů HELUZ MIAKO . 

Stropní konstrukce je složena z keramobetonových stropních nosníků heluz miako 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží a keramických vložek miako. Konstrukce je 
zmonolitněná železobetonovou deskou výšky 60 mm nad líc keramických vložek. ŽB deska 
je tvořena výztuží z karisítí B500 Ø6 150/150 mm a betonem C 20/25 MPa. 



 
Věnce: Konstrukce věnců jsou monolitické ze železobetonu třídy C 20/25 a oceli B500. Výztuž 

pro věnce použitých v objektu je vytvořena z armovacích košů, které se skládají z podélné 
výztuže Ø 12 mm a dvoustřižných třmínků Ø6 a´250 mm. Tyto koše jsou navzájem 
spojovány přesahem výztuže a to 300 mm. V rozích věnce se spojení provede pomocí 
výztuže Ø 12 mm ohnuté do pravého úhlu v délce  přesahu koše 300 mm. 

 
Konstrukce krovu: Je tvořena vaznicovým systémem, zatížení z vaznic 220/160 mm je 

přenášeno pomocí dřevěných sloupků 160/120 mm a ocelových L úhelníků 50/50/5 mm, 
které zajišťují společně se štítovými stěnami podélnou tuhost. Sloupky jsou kotveny do 
stropní konstrukce nad stěnou nebo pomocí nízkých keramických stropních vložek a 
přídavné roznášecí výztuže. Zatížení ze střešního pláště je přenášeno na vaznice pomocí 
dřevěných krokví 180/100 mm pomocí osedlání a přichycení ocelovým hřebíkem Ø8/220 
mm. Krokve jsou staženy proti rozevření kleštinami 160/60 mm přikotvenými ocelovým 
svorníkem Ø14/260 mm+2x roznášecí tesařská podložka Ø50 mm a 2x matka M24. 

Schodiště: Konstrukce schodiště se skládá z nosné monolitické železobetonové desky (beton  
C 20/25, ocel B500), která staticky působí jako 1x zalomený nosník. Vyztužení desky je 
stanoveno statickým výpočtem. Na desku jsou nadbetonovány nenosné stupně z betonu  
C 20/25. Sklon schodišťového ramene je 29,5°, rozměry stupňů h= 167 mm a b= 295 mm.  
 

Komínové těleso: Je systémové konstrukce SCHIEDEL ABS dvouprůduchové s víceúčelovou 
šachtou. Komín vystupuje 650 mm nad střešní část v místě hřebene. Jeho celková délka 
od základu až krycí hlavu je 11 655 mm. 

 
Střešní plášť: Je tvořen pojistnou kontaktní difuzně otevřenou hydroizolační folií DuPont 

Tyvek SOLID a ze střešních tašek KM beta Hodonka. Ve střešní konstrukci jsou také 
osazeny 2 střešní okna Velux GLL. 

  
 
Příčky: Příčkové zdivo je tvořeno z příčkovek HELUZ P+D na maltu MVC a oboustranně 

omítnuto maltou MVC v tl. 15 mm. Nosné a instalační příčky jsou tvořeny z tvarovek 
497/140/238 mm, další příčkové zdivo z tvarovek 497/115/238 mm a to má funkci pouze 
dělící.  

 
Podhledy: Systém sádrokartonových podhledu knauf budou osazeny v podkrovní části objektu. 

Nosné prvky podhledu UD budou přikotveny do stěn lemujících danou místnost ocelovými 
vruty a hmoždinkami. Do profilu UD budou nasunuty profily CD a to po osových 
vzdálenostech 500 mm. Sádrokartonové desky jsou šroubovány samořeznými vruty přímo 
do CD profilů. Následně je podhled přespárován a přebroušen. Po té se už provede 
finální úprava podhledu.  

 
Podlahy: Skladby podlahových konstrukcí jsou zpracovány v příloze skladeb. Tepelně izolační 

vrstva je tvořena extrudovaným polystyrenem Jackodur tl. 80 mm (podlahy na terénu) a u 
ostatních podlah deskami z minerálních vláken Rockwool steprock ND v tl.60-80mm. 
Roznášecí vrstva je tvořena potěrem ze železobetonu C12/15 a výztužnou karisítí Ø5,5 
oka 150/150 mm. Jako antivibrační podložka je vložen pod nášlapnou vrstvu mirelon o tl. 
4 mm. Nášlapné vrstvy jsou tvořeny dlažbou, dřevěnými laminátovými deskami nebo 
kobercem. Pro pokládku tepelné izolace z minerálních vláken Rockwool je dovolená 
maximální zbytková vlhkost podkladu 5%, jinak by bylo nutné pod tepelnou izolaci vložit 



separační vrstvu. Pokládky nášlapné vrstvy z laminátových desek je zbytková vlhkost 
max. 2%. 

 
Izolace: Hydroizolace - Jako hydroizolace spodní stavby je navržena folie FATRAFOL 806, 

která zároveň slouží i jako proti radonová bariera. 
- Hydroizolace střešního pláště je tvořena pojistnou kontaktní difuzně 

otevřenou hydroizolační folií DuPont Tyvek SOLID a střešními 
taškami KM beta Hodonka. 

Tepelná izolace - Kontaktní fasádní izolace z polystyrenu BAHL tl. 100 mm 
 - Zateplení střešního pláště pomocí izolace Rockwool Dachrock 

z minerální vlny, tl. 180+80 mm. 
Akustická izolace - V podlahových konstrukcích, které dělí obytné prostory, byla 

použita akustická izolace Rockwool Steprock v tl. 80 mm. Izolace je 
účinná jak na kročejový hluk tak na i na vzduchovou neprůzvučnost. 

     - U podhledové části v podkroví je akustická izolace zajištěna 
dostatečnou tloušťkou střešní izolace Rockwool Dachrock. 

Výrobky: Klempířské prvky - Veškeré prvky použité u střešní části jsou zhotoveny z CU plechu 
tl. 0,65 mm, okenní parapety jsou z hliníkového barveného plechu 
(syntetický hnědý nátěr). 

Okna - Otevíravá s výklopem jednokřídlá, plastová rámová konstrukce s ocelovou 
výztuží. Šesti komorový profil EuroFutur Clasik U=1,4 W/m2K, zasklení 
izolačním trojsklem U=1,1 W/m2K. Obvodové kování Roto in. Venkovní 
barevný odstín zlatý dub a vnitřní odstín bílý.  

Dveře vstupní - Plastové, dvoukřídlé z 1/3 zasklené dveře s rámovou konstrukcí a 
ocelovou výztuží. Profil šestikomorové konstrukce EuroFutur Clasik, 
zsklení izolačním trojsklem U=1,2 W/m2K, výplň dveří PUR U=1,15 
W/m2K.  

Dveře interiérové - Rám MDF se ztuženou papírovou voštinou, povrch je 
laminován v odstínu OŘECH. Zárubeň dřevěná obložková, práh dřevěný a 
nerezové kování AC-T/Lisa RHR 

Garážová vrata - Segmentová vrata Trido Evo s podlahovým a bočním těsněním, 
elektrickým pohonem. Barevný odstín zlatý dub s povrchovou úpravou 
Woodgrain.  

Zámečnické prvky - Spojovací prvky používané v krovu jsou z pozinkované oceli. 
Ostatní prvky a prvky použité v interiéru jsou z nerezové oceli. 

Skleněné prvky - V objektu jsou osazeny skleněné číré tvarovky Luxfera 1908 W 
Wave. 

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou ověřeny tepelně technickým 
výpočtem a navrženy tak aby splňovaly normové hodnoty dle ČSN 730540/2007 
 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Na základě předběžných informací od majitelů sousedních objektů byl zvolen způsob 
založení na betonových monolitických základových pásech. Podzemní voda se 
v prostoru staveniště vyskytuje ve značné hloubce a svou hladinou nezasahuje do 
základových poměrů. Základová zemina je pevnosti Rdt=200kPa. Před započetím 
veškerých prací bude stav ověřen kopanými nebo vrtanými sondami. 
 





ZÁVĚR: 

Bakalářská práce řeší technické zpracování rodinného domu s podnikatelskou 
činností, tj. prováděcí výkresy, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické 
řešení a výběr vhodných materiálu pro určitý druh konstrukce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK  A  SYMBOLŮ: 

 

P+D  Pero a drážka 

Kx/n  Klempířské prvky 

Zx/n  Zámečnické prvky 

M  Strropní keramická vložka miako 

N  Stropní nosník heluz 

PR  Prostup stropní konstrukcí 

K  Komínové těleso Schiedel 

T  Tesařské spojovací prvky 

H1  Střešní světlovod 

F1  Střešní okno Velux 

LUX  Skleněné tvarovky Luxfera 

CH  Okapový betonový chodníček 

a  Odvětrání spíže 

p  Změna podlahy 

SL  Nosný sloupek krovu 

V  Železobetonový věnec 

U1  Střešní vpusť 

R  Ztužení stropní konstrukce 

L  Věncovka 

PS  Pažící stěna 

MVC  Malta vápenocementová 

MC  Malta cementová 

C  Třída betonu 

B  Třída oceli 

Ø  Průměr 

∆  Přenosný hasicí přístroj 
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