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ABSTRAKT  
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem masivní dřevostavby - srubu, jako domu 
pro bydlení pětičlenné rodiny s dílnou na drobnou ruční výrobu. Stavební objekt 
je situován v Krušných horách v obci Klíny, okres Most. Navržený objekt 
je dvoupodlažní se šikmou střechou. Jsou používány ve většině případů materiály 
na přírodní bázi, aby byla stavba co nejvíce ekologická. 
Okenní a dveřní výplně otvorů mají vrstvené dřevěné rámy. Objekt je založen 
na vrstvě pěnoskla pro zlepšení tepelněizolačních vlastností. Rodinný dům 
je navržen tak, aby zajišťoval teplo domova s nádechem přírody.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
srub, rodinný dům, pěnosklo, dřevěný krov, dřevo, přírodní materiály  

ABSTRACT  
This bachelor&apos;s thesis deals with a design of a massive wooden building - 
a log house, as a house for a five-member family with a small handmade 
workshop. The building is located in the Ore Mountains in the village called Klíny, 
district Most. The proposed building is two-storey with a sloping roof. In most 
cases natural-based materials are used to make the building as ecological 
as possible. 
Windows and doors openings have laminated wooden frames. The building 
is based on a layer of foam glass to improve thermal insulation properties. The 
family house is designed to provide the warm of home with a touch of nature.  

KEYWORDS  
log house, detached house, foam glass, wooden roof truss, wood, natural 
materials  
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1 ÚVOD 

 
Cílem bakalářské práce je navrhnout rodinný dům tak, any splňoval veškeré 

požadavky plynoucí z územního plánu, nenarušoval urbanistický ráz okolní zástavby a 
vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. 

 navrhovaný objekt je samostatně stojící v nově rozparcelovaném, rovinatém pozemku 
na okraji obce Klíny. Pozemek z jihovýchodní strany sousedí s komunikací třetí třídy vedou 
na Český Jiřetín. V okolí je stávající zástavba objektů v užívání jak rekreačním, tak i 
dlouhodobě pobytovým. Navržený rodinný dům je dvoupodlažní se šikmou střechou a jeho 
nosná konstrukce je tvořena výhradně dřevěnými prvky. 

 Práce je dělena na jednotlivé dílčí části, jak ukládá zadání bakalářské práce. 
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2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

2.1.1 Identifikační údaje 
 

2.1.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby: Dřevostavba rodinného domu. 

b) Místo stavby:  obec Klíny, katastrální území Klíny II, parcela číslo 8 

2.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Není 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) 

Není 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla 
(právnická osoba) 

 

Dřevostavby s.r.o. 

J. Skupy 2433 

434 01 Most 

IČO: 237 00 259 

DIČ: CZ 237 00 259 

 

2.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název (právnická osoba), identifikační číslo osob, adresa sídla 

 

Vítek Mertl 



 
 

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 

 

Vítek Mertl 
 

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 

 

Vítek Mertl 

2.1.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

 

SO 01 - Rodinný dům s dílnou 

SO 02 – Přístřešek pro 2 stání automobilů 

SO 03 – Vrtaná studna, včetně přívodního vodovodního potrubí 

SO 04 – Domácí čistírna odpadních vod, včetně přívodního kanalizačního potrubí 

SO 05 – Retenční nádrž, včetně přívodního potrubí a zasakovací plochy 

SO 06 – Přípojka NN 

SO 07 – Přípojka sdělovacího kabelu 

SO 08 – Oplocení, včetně teleskopické příjezdové brány a vstupní branky 

SO 09 – Příjezdová cesta 

SO 10 – Přístupový chodník + okapový chodníček 

 

 

 

 



 
 

2.1.3 Seznam vstupních podkladů 
 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu, jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření)  
 

Stavební úřad Litvínov, vydal stavební povolení: 

Stavební povolení ze dne XX. XX. 2019 

č.j. Výst./09243/2018/Sva 

vyřizuje Eva Švábová 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby, 

 

- předchozí stupeň a varianty projektové dokumentace ve stupni DSP 
- architektonická studie, 
- podklady od správců technické infrastruktury v dotčeném území, 
- územní plán obce Klíny, 
- snímek katastrální mapy, 
- prohlídka dané lokality, 
- posouzení z hlediska osvětlení a oslunění, Vítek Mertl, 05/2019 

c) další podklady 
Nejsou. 

 



 
 

2.2 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

2.2.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
Stavební parcela je situována na samém konci obce Klíny v okresem Most 
v Ústeckém kraji. Jedná se o jednu část parcely číslo 8 v katastrálním území 
Klíny II. V současnosti  

Pozemek je rovinný, prochází jím vrstevnice o výškové hladině 800 m.n.m. Na 
severní straně sousedí s pozemkem, na kterém je stávající rodinný dům, na 
východní a jižní straně jsou pozemky určené k výstavbě rodinných domů nebo 
rekreačních objektů. Na západní straně je místní komunikace vedoucí směrem na 
Fláje a Český Jiřetín. 

Hlavní stavební objem je jednopodlažní s obytným podkrovím, dřevohračkářskou 
dílnou s valbovo-sedlovou střechou. Hlavní hřeben střechy je rovnoběžný 
s přilehlou komunikací. 

Hlavní vstup do objektu je na straně u pozemní komunikace. Na té samé straně je 
i vstup do dřevohračkářské dílny. 

Objekt není podsklepen. 

Součástí stavebních prací jsou i vedlejší stavební objekty, zejména přístřešek pro 
parkování automobilů, vrtaná studna, retenční nádrž a domácí ČOV. 

Napojení na sdělovací sítě a kabely NN rozvodů jsou ze strany od komunikace. 

Objekty v blízkém okolí jsou maximálně dvoupodlažní s obytným podkrovím a 
šikmými střechami.  

Pro parkování bude využíván přístřešek pro automobily nebo příjezdové cesty. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s limity využití území dle územně plánovací 
dokumentace. 



 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
Nejsou potřeba žádné povolení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny 
v projektové dokumentaci. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V dané lokalitě nebyl proveden žádný průkazný geologický průzkum. 

Odhadovaná vrstva zeminy je hlinitý jíl se střední propustností uložený na vrstvě 
ortoruly. 

hladina podzemní vody: odhaduje se okolo 15 m  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází ochranném pásmu vodního zdroje. 

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

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
     Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 
pozemky. 

V rámci stavby jsou uvažovány nové venkovní zdroje hluku, v objektu bude 
uvažováno s chlazením, avšak budou provedeny nezbytná opatření.   

Veškeré srážkové vody budou zasakovány na pozemku. Z důvodu úspory místa 
pro zasakovací plochu bude srážková voda odváděna do retenční nádrže. Retenční 
nádrž bude mít objem 5 m3, kde bude zachytávána a postupně vypouštěna do 
zasakovací plochy. Na výtoku z nádrže bude osazen regulátor průtoku, který 
zajistí škrcení průtoku na požadovanou hodnotu. Srážky ze stavebního objektu 
přístřešek pro stání automobilů, přístupového chodníčku, terasy a části okapového 
chodníčku nebude svedena do retenční nádrže, ale bude se zasakovat v blízkém 
okolí. Příjezdová cesta je vydlážděna ze zasakovacích dlaždic, a tudíž není 
potřeba řešit odvod srážkových vod. Voda z drenáže pod základy objektu bude 
svedena rovnou do vsakovací plochy.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci navrhované novostavby nejsou žádné požadavky na asanace a kácení 
dřevin.  

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavbou dojde k záboru zemědělské půdy v celkové výměře 417,68 m2. K záboru 
pozemků vykonávajících funkci lesa nedojde. 



 
 

 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě)  
Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu bude pomocí nové příjezdové 
cesty.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude nově provedeno od místní 
komunikace. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě není řešeno 

m)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá časové vazby. Nejsou žádné podmiňující, vyvolané ani související 
investice. 

n) seznam pozemků dle katastru nemovistostí, na kterých se stavba provádí 
Obec: Klíny 

Katastrální území: Klíny II 

Parcelní číslo: 8 

Navazující na sousední pozemky:192/24, 192/25, 11/1, 9, 211/2 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
pásmo nebo bezpečnostní pásmo 

Nejsou pozemky, na kterých by ochranné ani bezpečností pásmo vzniklo.  

2.2.2 Celkový popis stavby 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se novostavbu rodinného domu. 

b) Účel užívání stavby 
Stavba určená k trvalému bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 



 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů a 
budou splněny. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, kulturní památka apod. 
Výstavba rodinného domu zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje a 
z něj vyplývající omezení na výstavbu a užívání stavby. 

Stavba svým charakterem neovlivňuje stavby kulturních památek nebo 
stavby, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových 
rezervacích nebo památkových zónách. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 

zastavená plocha  227,95 m2 

obestavěný prostor:  1317,6 m3 

užitná plocha:   215,93 m2 

plocha dílny:   40,6 m2 

počet nadzemních podlaží: 2 

funkční jednotky:  1 

 

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

 

Bilance spotřeby vody (odhad): 

Celkový počet uživatelů:  n = 5 

Základní spotřeba vody:  qr = 35 m3/rok/os. 

Spotřeba vody na očistu pozemku: qo = 1 m3/rok 

Celková spotřeba vody:  Q = qr*n+qo = 5*35+1 = 176 m3/rok 

 

 

Bilance množství splaškových vod (odhad): 

Celkový počet obyvatelů:  n = 5 

Množství splaškové vody:  qd = 150 l/den/os. 

Celkové denní množství spl. vod: Qd = qd*n = 750 l/den 



 
 

 

Dešťové vody: 

Dešťové vody z šikmé střechy budou svedeny do retenční nádrže, ze které 
regulovaným odtokem do zasakovací plochy umístěné na pozemku. 
Odvodnění okapového chodníčku, terasy, přístupového chodníku budou 
zasakovány v blízkém okolí. Příjezdová cesta je zhotovena ze vsakovacích 
tvárnic a dešťové vody budou zasakovány v okolí a skrz mezery 
v dlaždicích. Přístřešek pro stání automobilů bude míst svedeny dešťové 
vody do vsakovací rýhy. 

Nakládání s odpady: 

Výpočet poštu a velikosti nádob na komunální odpad: 

Počet osob:   5 

Doporučený objem:  4 l/os./den 

Celkem:   5*4 = 20 l/den → 140 l /týden 

Návrh:   2 x 240 l popelnice 

 

Vzniklé odpady při výstavbě: 

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem 185/2001 a 381/2001 a vyhláškou o 
Katalogu odpadů č.93/2006 sb. Vzniklé odpady na stavbě budou 
recyklovány a likvidovány do sběrných surovin na skládku k tomu určenou. 

Kód     Název odpadu           Kategorie 
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly       O 
15 01 02    Plastové obaly         O 
15 01 03    Dřevěné obaly        O 
15 01 04    Kovové obaly        O 
15 01 06    Smíšené odpady        O 
15 01 09    Textilní obaly        O 
15 01 10    Znečištěné obaly        N 
17 01 07   Směsi nebo oddělené složky betonu, obkladaček, 

 dlaždic a keramiky 
 O 

17 02 01   Dřevo          O 
17 02 02   Sklo          O 
17 02 03   Plasty          O 
17 04 05   Železo a ocel         O 
17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10     O 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   O 
17 05 06   Výkopová zemina neuvedená pod číslem 17 05 05   O 
17 06 04   Izolační materiál      O 
17 09 04   Smíšené odpady ze staveb a demolic    O 
20 01 11   Textilní materiály       O 



 
 

20 03 01   Směsný komunální odpad      O 
20 03 03   Uliční smetky        O 
20 03 99   Komunální odpady jinak nespecifikované    O 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci, členění na etapy 
 

Příprava stavby:   cca do 1 měsíce 

Výkopové práce:  cca do 1 měsíce 

Základové konstrukce:  cca do 1 měsíce 

Hrubá stavba:   cca do 2 týdnů 

Dokončovací práce:  cca do 2 měsíce 

Likvidace staveniště:  cca do 2 týdny 

Technologická přestávka: cca 4 měsíce 

Celkem:    cca do 10 měsíců 

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě se provedou 
výkopové práce, základové konstrukce a hrubá stavba 1.NP. Po 
technologické pauze (přes zimu) bude v druhé etapě dokončena hrubá stavba 
a provedou se dokončovací práce. 

j) Orientační náklady na stavby 
 

6415 Kč/m3 * 1317,6 m3 = cca 8,5 mil Kč 

 

 

 

 



 
 

2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

2.3.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který je určen k trvalému pobytu osob. Objekt je 
navržen v obci Klíny, okres Most, Ústecký kraj na parcele č.8 v k.ú. Klíny II. 

Výměra pozemku:  1994,12 m2 

Zastavěná plocha SO 01: 227,93 m2 

Podlahová plocha 1.NP: 155,77 m2 

Podlahová plocha 2.NP: 100,76 m2 

Obestavěný prostor:  1317,6 m3 

Celkový počet uživatelů: 5 

2.3.2 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení stavby 
 

Objekt má v maximálních rozměrech 11,4m x 21,5m s výškou 7,89m. Je samostatně 
stojící na silnici směr Český Jiřetín. Rodinný dům je jednopodlažní s obytným 
podkrovím. Střecha je šikmá se sklonem 38° s keramickou střešní krytinou. Fasáda stavby 
1.NP je tvořena smrkovými kuláči Ø350mm, štítová stěna smrkovými palubkami a stěny 
vikýře taktéž ze smrkových palubek. Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany, 
směrem k pozemní komunikaci. Do druhého podlaží se dostaneme pomocí dřevěného 
pravotočivého schodiště. Základová konstrukce je provedena pomocí železobetonové 
základové desky z betonu C30/35, X0, S4 s výztuží B500 B, tl. 250 mm, která je 
vybetonována na hydroizolaci z asfaltového pásu s hliníkovým výztužným jádrem. 
Hydroizolace je celoplošně natavena na podkladní beton C16/20, X0, S4 tl. 70 mm. Jako 
tepelná izolace pod podkladním betonem je vrstva hutněného štěrku z pěnoskla tl.           
500 mm frakce 16/32, a pod ní je drenážní vrstva z hutněného štěrku frakce 16/32               
tl. 150-240 mm. 

2.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Celkové provozní řešení je stanovené typem stavby. Jedná se o rodinný dům s dílnou a je 
navržen tak, aby vytvářel vhodné podmínky pro trvalé bydlení. 

V objektu se uvažuje jen malá ruční výroba dřevěných hraček. 

 

2.3.4 Konstrukční a stavebně technické řešení, technické 
vlastnosti stavby 
 



 
 

Základové konstrukce 
 

Objekt je založen na zhutněné vrstvě z pěnoskla, na kterém bude vyhotoven podkladní 
beton s hydroizolací a na něm železobetonová základová deska nesoucí celé zatížení 
vrchní stavby. Nezámrzná hloubka se zde neřeší. 

Na rostlý terén ve spádu 1 % k drenážnímu potrubí se položí geotextilie a na ní se umístí 
drenážní vrstva štěrku frakce 16/32 o mocnosti 150–240 mm, následuje další geotextilie, 
500 mm pěnoskla frakce 16/32 o mocnosti 500 mm. Na pěnosklo se položí separační PE 
folie. Vyleje se podkladní beton C16/20, X0, S4 o tloušťce 70 mm. Podkladní beton se 
napenetruje asfaltovým nátěrem, dále se zhotoví hydroizolace, z modifikovaného 
asfaltového pásu s nosnou hliníkovou vložkou, celoplošným natavením. Na hydroizolaci 
se vybetonuje základová železobetonová deska z betonu C30/35, X0, S4 o tloušťce 250 
mm, výztuž se použije B500 B dle statického výpočtu. 

Svislé konstrukce 
 

Hlavní svislá nosná konstrukce je smrková kulatina Ø 350 mm. Dále štítová stěna a stěny 
vikýře jsou tvořeny sloupkovou konstrukcí se sloupky z KVH profilů rozměrů 60/160 
mm. Příčky budou tvořeny sádrovláknitými příčkami tl. 150 a 200 mm se svislými 
dřevěnými sloupky a budou vyplněny dřevovláknitou tepelnou izolací a opláštěny dvěma 
sádrovláknitými deskami. 

 

Vodorovné konstrukce 
 

Stropní konstrukce bude trámová s dřevěným záklopem, voštinovou kročejovou izolací a 
deskovou skladbou podlahy. Trámy jsou ze smrkové kulatiny Ø 350 mm. 

 

Střešní konstrukce 
 

Střešní konstrukce je sedlovo-valbová se spádem 38° a keramickou střešní krytinou. Střecha 
vikýře a technické místnosti je ve spádu 5° a jako střešní krytina je zde použit titanzinkový plech 
na smyčkové rohoži. Krokve jsou z KVH profilů 140/200 mm, vaznice z KVH 200/220 mm a 
kleštiny ze smrkového dřeva 70/180 mm. Odvod dešťové vody je řešen okapovými žlaby a svody 
DN 120. 

Schodiště 
 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné se šířkou ramen 1000 mm se zrcadlem 100 mm. 
Podesta je vynášena sloupky z kulatiny, schodnice jsou taktéž z kulatiny a schodišťové 
stupně z půlkuláčů, všechny prvky jsou ze smrkového dřeva. Zábradlí bude mít madlo ve 
výšce 1000 mm. 



 
 

Hydroizolace 
 

Hydroizolace spodní stavby je realizována za pomoci modifikovaného asfaltového pásu 
s hliníkovou nosnou vložkou. Svislý pás izolace bude vytažen až po spodní hranu 
obvodové stěny. Hydroizolace střešního pláště je pomocí skládané a plechové krytiny a 
jako pojistná hydroizolace slouží difuzně otevřená folie. 

Tepelná izolace 
 

Jako tepelná izolace základové konstrukce slouží štěrk z pěnoskla frakce 16/32 mm 
přetažený o 1000 mm přes vnější hranu železobetonové základové desky z důvodu 
zamezení promrzání podložní pod základovou konstrukcí. Boční strana základové desky 
bude tepelně zateplena polystyrenem XPS tl. 50 mm. Izolace ve štítové stěně, stěnách 
vikýře a ve střešním plášti jsou navrženy jako dřevovláknité s ohledem na životní 
prostředí. 

Výplně otvorů 
 

Okenní výplně jsou navrženy s dřevěným vrstveným rámem a izolačním trojsklem. Platí 
to, jak pro okenní výplně ve svislých stěnách, tak i pro střešní okna. Dveřní výplně 
v obvodových stěnách budou řešeny masivními vrstvenými dveřmi. Vnitřní dveře jsou 
z masivního dřeva. Více viz výpis prvků. 

 

Vytápění a odvětrání 
 

Objekt bude vytápěn peletkovým kotlem, napojeným na podlahové vytápění v obytných 
místnostech. Pro pokrytí tepelné ztráty budou v místnostech umístěny otopná tělesa. 

Odvětrání bude z prostoru kuchyně přes digestoř, z koupelny a WC odvodním větracím 
potrubím a v obytných místnostech bude zajištěno přirozenou ventilací okny. 

 

2.3.5 Kontroly 
 

Kontroly budou prováděny dle jednotlivých schválených technologických předpisů pro 
každou dílčí činnost. Kontroly budou členěny na vstupní, mezioperační a výstupní. 

 

2.3.6 Bezpečnost užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na užívání, mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární odolnost, ochranu zdraví osob a životního prostředí.  



 
 

 

2.3.7. Stavební fyzika – tepelná technika atd. 
 

Je zpracováno v samostatné části. 

 

2.3.8 Požární bezpečnost 
 

Je řešeno v samostatné části. 

 



3 Závěr 

 
Cílem této bakalářské práce bylo zhotovit návrh a projektovou dokumentaci pro 

novostavbu masivní dřevostavby jako rodinného domu s provozovnou. 

 Ve své práci jsem se snažil navrhnout rodinný dům s netradičním konstrukčním 
řešením pro naši oblast a dobu. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla 
studie vytvořená v zimním semestru. Pro rodinný dům jsem si vybral klidnou lokalitu na 
konci vesnice, uprostřed Krušných hor, kde bude mít majitel dostatek prostoru pro tvorbu a 
nabrání inspirace. 

 Při zpracování projektu jsem se učil zcela novému pojetí celé stavby a samostatnému 
přístupu a kreativitě myšlení při řešení problémů. Vzniklé problém jsem konzultoval 
s vedoucím práce a se zástupci jednotlivých projekčních firem se specializací práve na tento 
typ staveb. 

 Veškerý obsah bakalářské práce jsem se snažil zpracovat tak, aby byl v souladu se 
zadáním. Získal jsem cenné zkušenosti a náhled do problematiky dřevostaveb nebo staveb 
z přírodních materiálů. 
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VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ     6xA4 

 

D1.2 – STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

201 VÝKRES ZÁKLADŮ   M1:50   8xA4 

202 VÝKRES KROVU   M1:50   10xA4 

203 DETAIL OSAZENÍ OKNA  M1:5   2xA4 

204 DETAIL ZÁKLADY   M1:10   2xA4 



205 DETAIL HŘEBENE   M1:10   1xA4 

206 DETAIL STŘEŠNÍHO OKNA  M1:10   1xA4 

207 DETAIL NAPOJENÍ PŘEDSTĚNY M1:10   1xA4 

 

D1.3 – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV 

TECHNICKÁ ZPRÁVA PBŘ     10xA4 

SITUAČNÍ VÝKRES PBŘ   M1:200  4xA4 

 

STAVEBNÍ FYZIKA 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 3xA4 

PŘÍLOHA Č.1 – VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA  12xA4 

 


