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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území 
obce Lukov, okres Zlín. Dům je samostatně stojící v nové ulici, nejbližší 
zástavba je přibližně 50m vzdálena. Objekt je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 
Objekt má dvě podlaží, obě nadzemní. V přízemí jsou místnosti pro bydlení a 
sklad, v druhém nadzemním podlaží místnosti pro bydlení,technické místnosti 
a garáž. Střecha je šikmá sedlová. Dům má terasu z exotického dřeva 
přístupnou z obývacího pokoje. Stavební pozemek se nachází ve svažitém 
terénu. 
 
The aim of the project is a new building for housing in the catastral area Lukov, 
district Zlín. The house is a detached, first in new street. The nearest 
development is located at 50m far. It is designed for a family of four members. 
The building has two floors, both above-ground. Storage and rooms for living 
are located at first floor. There are rooms for living, technical rooms and 
garage at the second floor.There is a saddle roof. The house has an terrace 
made of exotical wood. It is accessible from living room. The building site is 
situated at inclined terrain. 
 
 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Rodinný dům, podlaží, sedlová střecha, terasa, garáž, zdivo 
 
Family house, floor, saddle roof, terrace, garage, masonry 
 
 
 
 

 

 

Bibliografická citace VŠKP  

TKADLEC, Martin. Rodinný dům. Brno, 2013. 35 s., 227 s. příl. Bakalářské 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Tomáš Hlavačka. 
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Úvod: 
 
 Cílem mé bakalářské práce „Rodinný dům“ bylo navrhnout rodinný dům pro 
čtyřčlennou rodinu, který bude využíván investorem a jeho rodinou, a zpracovat 
projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Byl kladen důraz na dostatečný 
počet parkovacích míst. 
 Objekt je situován v lokalitě Lukov, okres Zlín, v ulici Hradská, která není zatím 
zastavěna. Objekt má dvě podlaží. Zdivo je systému Porotherm. Střecha je šikmá 
sedlová, schodiště betonové. Na části pozemku bude terasa přístupná z obývacího 
pokoje. Součástí objektu je garáž pro jedno vozidlo. 
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Vlastní text práce: 
 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
a) identifika ční údaje  

Název stavby   :  Novostavba rodinného domu 

Místo stavby   :  Lukov – k.ú. Lukov 

Stavebník               :          Jiří Havlas 

    Ul. Zahradní 414,  Lukov 

Zodp. projektant  :          Martin Tkadlec 

    1.máje 1025, 763 02 Zlín  

Datum    : 06/2013 

Stupeň    : Dokumentace pro stavební povolení 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Jedná se o novostavbu rodinného domu  se dvěma nadzemními podlažími,  sedlovou 
střechou, trvalého charakteru o jedné bytové jednotce včetně napojení na inženýrské síťě, 
sjezdu na místní komunikaci a zpevněných ploch kolem objektu.  

 

b) údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích  

Pozemek určený pro výstavbu nového rodinného domu je součástí nově 
budované  zóny pro bydlení v obci Lukov. Veškeré základní inženýrské sítě se 
nacházejí v těsném sousedství  a nově navržený rodinný dům bude na ně napojen.  
V současné době zde není splašková kanalizace vybudována, proto bude nově 
navržený rodinný dům napojen na domovní čistírnu odpadních vod. Nad pozemkem 
investora vede místní obslužná komunikace, která slouží k dopravnímu napojení 
jednotlivých stavebních parcel. Vlastní pozemek - p.č. 1568/26 je svažitý pozemek 
téměř pravidelného obdélníkového tvaru. Na pozemku investora se v současné době 
nenachází, žádné nadzemní objekty a v místě výstavby nového rodinného domu ani 
žádné podzemní sítě. Pozemek je volný bez zeleně (keře, stromy).  
K zásobování objektu pitnou užitkovou bude provedena nová přípojka z veřejného 
obecního vodovodního řadu. Splašková kanalizace je napojena na domovní čistírnu 



11 
 

odpadních vod. Přípojka plynu a elektro bude zakončena v pilířích oplocení na 
hranici pozemku investora. Nově navržený rodinný dům bude samostatná 
dvoupodlažní nepodsklepená budova se sedlovou střechou (dva na sebe kolmé 
hřebeny). Osazení domu respektuje povolené odstupy od sousedních parcel. 
Majetkoprávní vztahy tato PD neřeší. 

 

c) údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Na pozemku investora byl proveden polohopis a výškopis. Před zahájením stavby se 
provedou ostatní měření (geotechnické, měření radonu atd.). Hloubka základů bude 
v případě špatného podloží upravena po projednání s projektantem. Stavební 
pozemek, který si investor vybral pro stavbu RD a jejího příslušenství je dobře 
dostupný z místní komunikace a inženýrské sítě, kromě kanalizace jsou v blízkosti 
pozemku investora a budoucího RD. 
Napojení RD na dopravní a technickou strukturu tj. obecní komunikaci parc. č. 
1568/26, bude pomocí příjezdové cesty a sjezdu na tuto komunikaci. 

 

d) informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 

ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska 

požární ochrany 

Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou 

v rozporu s ochranou živ. prostředí.  

Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 

Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní přípojka, kanalizace bude řešena pomocí 

čističky odpadních vod  

Plynovod - bude zřízena plynovodní přípojka 

Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro bytové domy 

 

e) informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  
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Jsou dodrženy veškeré požadavky na výstavbu. Především ČSN 73 4301 Obytné budovy, 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. A související zákony a 
vyhlášky (268/2009 Sb., 499/2006 Sb., atd.) 

 

f) údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebního zákona  

Veškeré podmínky jsou splněny. Výstavba je v souladu s územním plánem obce a 
projektová dokumentace (PD) je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná opat ření 

v dot čeném území.  

Žádné věcné a časové vazby u této stavby nejsou. 

Před zahájením stavebních prací se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě, které se 
nacházejí na parc. č. 1568/26 a v její blízkosti. Tyto sítě se následně porovnají s PD. 
Odchylky od PD budou evidovány. 

 

h) předpokládaná lh ůta výstavby v četně postupu výstavby  

Přepokládané zahájení výstavby     : 03/2014 

Předpokládané ukončení výstavby                : 03/2016 

Termíny zahájení a dokončení jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na 
průběhu stavebního povolení. 
 
 Předpokládaná doba výstavby  je 24 měsíců. 
 
 
Popis postupu výstavby 
- provedení skrývky ornice v tl. 150-200 mm, která bude uložena na mezideponii na 
pozemku investora. 
- provedení ležaté kanalizace s napojením na čov, přípojka vody a stavební přípojka 
elektro a plynu, která bude ukončena v oplocení (v pilíři na hranici pozemku)   
- hloubení a betonáž základových pasů  
- provedení podkladní betonové mazaniny armované kari sítí  v tl. 150 mm 
- provedení hydroizolace a vyzdívky nosného zdiva po úroveň železobetonové desky   
1.podlaží.  
- provedení bednění stropní desky, armování a betonáž.  
- provede se vyzdění štítového zdiva  a odvodových stěn až do úrovně kotvení vaznic 
a  pozednic pro konstrukci tesařského krovu.  
- po dosažení pevnosti stropu se provede  odbednění stropu a demontáž stojek 
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- provedení vyzdívky nenosných cihelných příček.  
- provedení střešní konstrukce –dřevěný krov, včetně hydroizolačních a pojistných 
vrstev střechy  s oplechováním. 
 - provedení  rozvodů elektro, slaboproudých rozvodů, zdravotní instalace, s rozvody 
vody, plynu a vzduchotechnického potrubí. Převážná většina těchto rozvodů bude 
tažena ve stěnách.  
-  provedení osazení okenních a dveřních otvorů 
- provedení vnitřních omítek   
- provedení betonáže anhydritových podlah. Před vlastní betonáží podlah bude 
provedena hydroizolace. Po vytvrdnutí podlah budou provedeny dokončovací práce 
uvnitř a vně objektu - provedení keramických obkladů a dlažeb, pokládky plovoucích 
podlah, montáž dřevěných obložkových dveří a kompletace sanitárních zařízení. 
Z venkovní strany bude postaveno lešení a provedeno zateplení a povrchová omítka 
s finálním nátěrem, včetně nového oplechování kolem okenních otvorů.  
- provedení terénních a sadových úprav kolem vlastního domu, včetně zpevněných 
ploch.  
Při provádění veškerých prácí je nutno dodržovat technologické předpisy a předepsané 
technologické přestávky. 

 

i) statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 

nebytové v m 2, a o počtu byt ů v budovách bytových a nebytových.  

Zastavěná plocha    : 153,0 m2 

Obestavěný prostor    : 751,5 m3 

Vymezení stav. pozemku   : 2792,0 m2 

Zpevněné plochy    : 104,0 m2 

Zelené plochy              : 2535,0 m2 

Zařízení staveniště vč. sklad. materiálů : 47,5 m2 

Výška RD     : 5,25~8,10 m 

Dotčené parcely    : 1568/26; 1506/; 1312/2; 

Předpokládaná cena stavby   : cca 3 750 000 Kč 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení  

 

a) zhodnocení staveništ ě 

Navržený rodinný domek jednoznačně zhodnotí stávající pozemek. Pozemek 
určený pro výstavbu rodinného domu se nachází v katastrálním území Lukov. 
Řešený rodinný dům bude dvoupodlažní nepodsklepený  objekt se dvěmi na sebe 
kolmými sedlovými střechami, samostatně stojící. Rodinný dům je určen k bydlení 
jedné rodiny. Řešený pozemek se nachází v severozápadní části katastru obce 
Lukov, v ploše určené územním plánem pro výstavbu rodinných domů. Parcela č. 
1568/26 o celkové výměře 2792 m2 má přibližně obdélníkový tvar o rozměrech cca 
19,3x143,5 m. Terén pozemku je svažitý směrem od východu k západu s výškovým 
převýšením cca 2,5 metru.(v místě nově navrženého domu) Z jihovýchodní strany 
pozemek přiléhá k místní obslužné komunikaci, ze severu, východu a západu se  
sousedními pozemkami parcela č. 1568/39, 1568/25 a 1568/29.  Vlastní rodinný 
dům, který je sólo domek, svým měřítkem nikterak nenarušuje ráz krajiny a okolí. 
Pozemek je volný, bez jakýchkoliv stávajících objektů a je velmi dobře orientován 
vůči světovým stranám. Další velmi důležitou věcí pro výběr pozemku byly stávající 
inženýrské sítě, které se nachází v těsné blízkosti pozemku (voda, elektro, plyn, 
slaboproud), na které je možno se bezproblémově napojit. 

Objekt se nenachází v pásmech chráněného území ani v prostoru přírodní či kulturní 

památky. Rovněž tak se stavba nenachází v památkových rezervacích ani v památkových 
zónách. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní souvisejících 

Řešené území se nachází na jižním úpatí hřebene Hostýnských vrchů, při okraji obce 
Lukov. Pro okolní kopcovitou krajinu jsou charakteristické rozlehlé louky a pastviny, 
lemované hlubokými, většinou jehličnatými lesy. Pro region je mimo intravilán obce 
typická zástavba ve formě shluků několika stavení, které dohromady tvoří 
hospodářskou usedlost. Parcela na které by měl dům vyrůst je v intravilánu obce. 
Pozemek tvořený loukou je umístěn pod cestou a svažuje se směrem od východu k 
západu do zalesněného úžlabí, kterým protéká místní potok. 

Těžiště návrhu spočívá ve snaze uvědoměle stavět v obydlené zóně obce 
Lukova. Pracovat s přítomností původní i současné  atmosféry obce Lukov. Mít 
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možnost vnímat toto specifické prostředí Hostýnských vrchů i uvnitř objektu. Snahou 
je realizovat  moderní dům, jasného a čitelného výrazu, jasné a přehledné dispozice 
s logickým umístěním na pozemek. Architektura směřuje k čistému, racionálnímu 
výrazu. Omítky budou hladké, světlého odstínu. Okna budou plastová v hnědém 
odstínu.  

Hmotové členění je podřízeno dispozici. Uliční fasáda je de facto 
jednopodlažní objem. 2. podlaží je nasazen příčně do hloubky pozemku s odsazením 
od líce uliční fasády.  Zahradní fasáda je v 1. podlaží prosklená.  Ostatní jižní 
prosklené plochy 1. podlaží budou kryty žaluziemi zevnitř. Venkovní terasa nebude 
přestřešena. 
 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a řešení 

vnějších ploch 

Rodinný dům je navržen tak, aby svým vzhledem zapadl do uliční fronty. Tím 
je předurčeno také prostorové i dispoziční řešení objektu. 
 Dům  je komponován do tvaru L, tak aby byla vytvořena uliční fasáda, 
zabezpečující intimitu zahrady. Tvar domu se snaží zhodnotit pozemek ve prospěch 
zahrady, orientované na jiho – západní stranu. Osazení domu respektuje povolené 
odstupy od sousedních parcel. Vlastní rodinný dům je částečně dvoupodlažní 
nepodsklepený objekt o nepravidelných rozměrech  vel. 18,78x11,53 m, příčemž 
hlavní hmota domu je vel. 18,78x11,53 a hmota garáže, která je součástí domu je 
7,28x4,25 metru. Konstrukční výška 1. NP je 2,90 m, 2. NP je 2,75m.  

Všechny základní inženýrské sítě, potřebné pro výstavbu a provoz 
navrhovaného domu, jsou vedeny podél jihovýchodního okraje pozemku. Výjimku 
tvoří zasakovaní  dešťových a odpadních vod, které jsou řešeny na pozemku 
investora. 

Dopravní napojení je zajištěno místní účelovou komunikací, která je napojena 
na silnici III/48015 v úseku mezi Lešnou a Lukovem. 

Trasa plynovodního potrubí, pitné užitkové vody a rozvodů NN je vedena 
v jihovýchodní části poblíž  pozemku investora podél účelové místní komunikace. 

Přípojky pitné vody a NTL plynovodu jsou vedeny v chráničkách pod účelovou 
komunikací. 

Dešťové vody za střechy domu a ze zpevněných ploch budou svedeny do 
retenční nádrže a následně zasakovány na pozemku investora. 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

Dopravní napojení je zajištěno místní účelovou komunikací, na kterou  
bude vytvořen sjezd od navrhovaného rd na tuto komunikaci. 
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddo lovaném a svážném území 

Nově navržený rodinný dům bude  komunikačně napojen z místní 
komunikace. Z této stávající komunikace bude provedeno sklopení obrubníku a 
provede se zpevněná plocha ze zámkové dlažby od hranice pozemku po vjezd do 
garáže. Tato příjezdová komunikace je šířky 5,0 m.  

Sjezd a výjezd na komunikaci je budován pro účely rodinného domu se 
zatížením vjezdu max.5x vjezd a 5x výjezd denně. 
 

f) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 
využita k terénním úpravám na pozemku investora. 

Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 
řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 
zhoršování životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 

Po skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Výsadba trvalých 
porostů musí být umístěna mimo ochranná pásma podzemních vedení. 

Dalším pozitivem je zřízení domácí čistírny odpadních vod. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikací 

Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch a komunikací bude brán zřetel na vyhl. 
398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Pojetí této stavby není koncipováno přímo pro bezbariérové užívání. Přístupu do 
objektu či garáže z obecní  komunikace není bráněno žádnými překážkami pro zdravotně 
handicapované. 

h) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů od projektové 

dokumentace 

Na pozemku investora bylo provedeno měření radonu s výsledkem středního radonového 

rizika. Před zahájením stavby se provedou ostatní měření (geotechnické atd.) Hloubka 

základů bude v případě špatného podloží upravena po projednání s projektantem. 

i) údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a výškový 

systém 
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V průběhu zpracování PD byly vyhotoveny podklady o geodetickém polohopisu a výškopisu. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické provozní 

soubory 

 

Stávající rodinný dům vzhledem k charakteru prováděných prací je členěn na provozní 
objekty takto: 

SO 01  Příprava území 

SO 02  Novostavba rodinného domu 

SO 03  Venkovní kanalizace a vodovod 

SO 04  Dešťová kanalizace 

SO 05  Splašková kanalizace 

SO 06  Přípojka plynu 

SO 07  Kabelové napojení NN 

SO 08  Komunikace a zpevněné plochy 

SO 09  Terénní a sadové úpravy 

SO 10  Oplocení 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed negativními 

účinky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace 

V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemků ani staveb jiných 
vlastníků. Veškerá stavební činnost bude prováděna na vlastním pozemku. 

V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti vůči okolí, ale 
toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. Při provádění veškerých prací 
bude dbáno na to, aby se minimalizovaly negativní účinky spojené s touto výstavbou. 

Za nakládání s odpady odpovídá jejich původce ve smyslu vyhlášky č.185/2001Sb., o 
odpadech, v platném znění. Při realizaci stavebních prací vzniknou následující odpady, které 
byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu vyhlášky č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění. 
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Katalogové  

číslo 

Druh odpadu Kategorie  

odpadu 

101314 Odpadní beton a betonový kal (vápenec, 
zbytky, prach) 

       0 

170201 Dřevo        0 

170102 Cihla k recyklaci        0 

170405 Železo a ocel (armatura z betonu)        0 

170103 Tašky a keramické výrobky        0 

170801 Stavební materiál na bázi sádry 
(sádrokartonové příčky) 

       0 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady(malta, úlomky, omítka, štěp. dřeva, 
suť) 

       0 

200303 Uliční smetky (čištění komunikací po 
vozidlech stavby) 

       0 

170604 Izolační materiály (tepelné izolace střech)        0 

 

Při provozu rodinného domu předpokládáme produkci běžného komunálního odpadu. Tento 
odpad bude likvidován na základě smluvních podmínek, které uzavřou mezi sebou investor a 
oprávněná firma k tomuto určená – Technické služby města Zlína. 

 

 

l) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 

Řídí se vyhláškou 591/2006 Sb. Každý pracovník bude před zahájením prací řádně 
proškolen o bezpečnosti osob a zdraví při práci. Záznam bude uveden do stavebního deníku 
a podepsán školícím pracovníkem a mistrem nebo stavbyvedoucím. Pracovníci, u kterých to 
vyžaduje vyhláška musí mít platná osvědčení pro provádění příslušné práce. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  

Viz. samostatná část PD 

3. Požární bezpe čnost  

Tato dokumentace toto neřeší. Viz. samostatná část PD 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Novostavba RD domu je navržena v souladu s hygienickými předpisy a obecnými 
technickými požadavky platnými pro objekty s uvedeným účelem užívání. 

5. Bezpečnost p ři užívání  

Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 

6. Ochrana proti hluku  

Při provádění stavby se bude stavebník snažit minimalizovat šíření hluku a vibrací ze 
staveniště do okolí. 

Index vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí: 

Rw > 50 dB pro obvodové zdivo POROTHERM 36,5 zateplené pěnovým polystyrénem, což 
je v souladu s normovými požadavky. 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

a) spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění porovnáva-cích 

ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické náro čnosti budov 

Stupeň energetické náročnosti budovy → C, budova je tak klasifikována jako Vyhovující. 

b) stanovení celkové energetické spot řeby stavby  

Tato dokumentace toto neřeší. Viz. samostatná část PD 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace  

Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch a komunikací bude brán zřetel na vyhl. 
398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Pojetí této stavby není koncipováno přímo pro bezbariérové užívání. Přístupu do 
objektu či garáže z obecní  komunikace není bráněno žádnými překážkami pro zdravotně 
handicapované. 
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9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, 
mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku,… 

Pozemek je v oblasti se středním radonovým rizikem, proto jsou řešena protiradonová 
opatření. Budou použity izolace proti prostupu radonu vody a zemní vlhkosti. 

10. Ochrana obyvatelstva  

Užíváním stavby nedojde ke zvýšenému riziku obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby  

SO 01  Příprava území 
 Jelikož se novostavba rodinného domu realizuje na zelené louce bude nutné 
nejprve provést sejmutí ornice v nezbytném rozsahu a to v tl. cca 12-15 cm. Zemní 
práce vzhledem k výškovému osazení domu do stávajícího terénu, který je svažitý 
jsou navrženy tak aby bilance vykopané zemina a navážky byly nulová. V místě 
zářezu do terénu se výkopy budou provádět svahované ze stávajícího terénu 
v poměru cca 1:3 po úroveň základové spáry podkladního betonu desky 1. 
nadzemního podlaží. Vlastní základové pasy budou prováděny z této úrovně kolmým 
výkopem po úroveň základové spáry pasů. Třída těžitelnosti 3-.4.  Přebytečná 
zemina bude uložena na mezideponii na pozemku investora a později použita pro 
terénní a sadové úpravy kolem domu.  Zpětné násypy budou provedeny max. v tl. 
300 mm a pak budou hutněny na Id = 0.7 Mpa. S hladina spodní vody se neuvažuje. 
Příprava území bude probíhat na parcele č. 1568/26. 
 
SO 02  Novostavba rodinného domu 

 
Rodinný dům je navržen tak, aby svým vzhledem zapadl do uliční fronty. Tím 

je předurčeno také prostorové i dispoziční řešení objektu. 
Objekt je uzpůsoben, tak aby plochy jednotlivých místností na sebe logicky a 

plynule navazovaly a tvořily kompaktní celek. Dispoziční řešení je navrženo také na 
základě možností, které skýtá velikost a poloha pozemku. 
 Dům  je komponován do tvaru L, tak aby byla vytvořena uliční fasáda, 
zabezpečující intimitu zahrady.  
 

SO 03 Venkovní kanalizace a vodovod 

Projekt řeší venkovní oddílnou tj. dešťovou a splaškovou kanalizaci a přípojku studené vody 
pitné. 
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Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze sedlové střechy objektu pomocí plechových 
okapových žlabů a plechového odpadního potrubí, které se na úrovni upraveného terénu 
zaústí do plastových lapačů střešních splavenin HL-600. Na tyto lapače navazuje v zemi 
odpadní potrubí z materiálu PVC typu KG, které se na severo-západní straně pozemku za 
objektem zaústí do retenční-akumulační nádrže, na kterou budou navazovat vsakovací 
bloky. 

 

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů a podlahových vpustí 
odpadním potrubím z PP typu HT, které v zemi přejde na odpadní potrubí z PVC typu KG. 

Jednotlivé odpady budou odvětrány nad střechu objektu, kde se ukončí větracími hlavicemi. 

Kanalizační svod bude vyveden vně objektu a zde se přes revizní kanalizační šachtu napojí 
na plastovou čističku odpadních vod.   

 
Do objektu bude provedena přípojka studené vody pitné 40x3,7 lPE, která v objektu přejde 
na plastové potrubí PPR, PN16. Tato přípojka se osadí v prostoru garáže hlavním uzávěrem 
a fakturační vodoměrnou sestavou a filtrem se zpětným proplachem.  

 
Potrubí přípojky studené vody pitné bude na pozemku napojeno přes navrtávací pas a zemní 
soupravu na veřejný vodovodní řád DN150. 

Přípojka vody bude v celé délce uložena do PE chráničky DN100. 

 
Odpadní potrubí a potrubí vody budou ve výkopu uložena na hutněný štěrkopískový 
podsyp, obsypána ručně hutněným štěrkopískem a následně zasypána tříděným 
zásypovým materiálem.  

Bilance potřeby vody 

 
Voda pro sociální účely – pitná voda v kvalitě dle vyhl. 252/2004 Sb.  

Specifická potřeba vody je stanovena dle sm. č. 9/73 MLVH 

Počet připojených obyvatel v RD 4    0,161 m3/os/d 

Průměrná denní potřeba    Qp = 0,64 m3/d = 0,007 l/s 

Max. denní potřeba      Qm = 0,80 m3/d = 0,009 l/s 

Max. hodinová potřeba    Qh = 0,06 m3/h = 0,017 l/s 

Roční potřeba      Qr = 234 m3/r 
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SO 04 Dešťová kanalizace  

 

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze sedlové střechy objektu pomocí plechových 
okapových žlabů a plechového odpadního potrubí, které se na úrovni upraveného terénu 
zaústí do plastových lapačů střešních splavenin HL-600. Na tyto lapače navazuje v zemi 
odpadní potrubí z materiálu PVC typu KG, které se na severo-západní straně pozemku za 
objektem zaústí do retenční-akumulační nádrže, na kterou budou navazovat vsakovací 
bloky. 

Dešťové vody 

Celkový max. odtok vod je stanoven výpočtem pro intenzitu 15 min deště i15 = 138  l/s/ha  
při p = 1     

S střechy  0,0365 ha   Sr = 0,018 ha 

S zpev. plochy 0,006 ha   Sr = 0,022 ha 

celkem       Sr = 0,0425 ha 

Max. odtok        Q15 = 5,865  l/s 

Roční odtok       Qr = 277 m3/r 

 

SO 05 Splašková kanalizace  

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů a podlahových vpustí 
odpadním potrubím z PP typu HT, které v zemi přejde na odpadní potrubí z PVC typu KG. 

Jednotlivé odpady budou odvětrány nad střechu objektu, kde se ukončí větracími hlavicemi. 

Kanalizační svod bude vyveden vně objektu a zde se přes revizní kanalizační šachtu napojí 
na plastovou čistírnu odpadních vod.   

Bilance odpadních vod 

Splaškové vody 

Množství splaškových vod vychází ze specifické potřeby vody, která je stanovena dle sm. č. 
9/73. MLVH.  

Počet připojených obyvatel v RD 4    0,161 m3/os/d ( sniž. koef. dle čl. IV/4) 

Průměrné denní množství    Qd = 0,64 m3/d = 0,007 l/s 

Průměrné hodinové množství   Qhod = 0,027 m3/h  

Maximální přítok     Qmax = 0,18 m3/h 

Roční množství         Qr = 234  m3/r 

Jedná se o domovní splaškové vody ve složení dle ČSN 75 61 01  
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SO 06 Přípojka plynu  

 
Z veřejného NTL plynovodního řádu zemního plynu vedeného podél místní komunikace 
Hradská bude na hranici objektu provedena přípojka NTL zemního plynu 40x3,7 PE.  
Tato přípojka NTL zemního plynu bude  ukončena hlavním uzávěrem plynu. 
Tento HUP bude osazen v oplocení na hranici pozemku.  
 

SO 07 Kabelové napojení NN  

 

Připojovací podmínky 

V místě stavby jsou vybudovány hlavní kabelové rozvody nn distribuční sítě E.O.N, které 
budou tímto využity. Bude provedeno napojení na stávající pilíř, který je umístěn na hranici 
pozemku mezi parc. č. 1568/26 a 1568/25. 

V oplocení stavebního pozemku bude osazena sestava skříní, která bude obsahovat typovou 
plastovou přípojkovou skříň a typový elektroměrový rozvaděč, který bude osazený třífázovým 
elektroměrem.  

 
SO 08 Komunikace a zpevn ěné plochy 
 

Nový rodinný domek je komunikačně napojen na místní komunikaci. Napojení na 
stávající pozemek bude provedeno sklopeným obrubníkem. Od tohoto sklopeného obrubníku 
bude jedním vjezdem a výjezdem provedena zpevněná plocha (zámková dlažba) na kterou 
navazuje parkovací plocha a garáž pro jeden osobní automobily. Délka zpevněné plochy 
(zámkové dlažby) s parkováním  je cca 6 m.  

 

KONSTRUKCE  KOMUNIKACE 

• zámková dlažba                                                  80 mm  
• drť frakce 4-8 mm                                                30 mm 
• beton B20 vyztužený kari sítí HK 05                        100-150 mm 
• drcené kamenivo 16-32                                            200 mm 
• zhutněná pláň 

               Celkem                                  410 mm 

 

Komunikace bude vymezena betonovými obrubníky uloženými do bet.lože s boční 
opěrou. Podél obrubníku se uloží betonový krajník. 

 

 

KONSTRUKCE ZPEV. PLOCHY  
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• Zámková dlažba                                                          60 mm 
• Pískové lože                                                                30 mm 
• Štěrkodrť                                                                   150 mm 

Celkem                                   240 mm 

 

Zpevněná plocha bude lemována betonovým obrubníkem záhonovým uloženým do 
bet.lože s boční opěrou. 
 

SO 09 Terénní a sadové úpravy 

Objekt je navržen tak, aby co nejlépe navazoval na okolní terén. Návaznost 
komunikačních částí na okolní terén je řešen svahováním tak, aby objekt 
harmonicky srůstal s okolím. Zahrada bude maximálně uvolněna , prosluněna a 
zatravněna. 

 

SO 10  Oplocení 

Oplocení pozemku bude diferencované a transparentní. Ze stran sousedících 
s pozemkem investora bude oplocení provedeno transparentní - ocelové sloupky + 
poplastované pletivo do výšky 1,5 metru. Nové bude i oplocení směrem od místní 
komunikace. Zde bude navržena vjezdová brána a vstupní branka. Konstrukce branky a 
brány bude odpovídat typu zaplocení. Pilířky pro fixaci konstrukce brány budou provedeny 
z pohledového betonu do výše 1,5 metru od terénu. Totožně bude řešena nízká podezdívka 
oplocení (cca 40 cm). Výplň oplocení bude z vodorovných pozinkovaných žaluzií,  nebo 
dřevěných lamel, pevně nastavitelných jednostranně připevněných k nosným vodorovným 
prvkům, rovněž žárově zinkovaných. Ocelové nosné vodorovné prvky budou  fixovány do 
pohledových betonových pilířků. Kovové prvky budou žárově zinkovány a poté upraveny 
nátěrem. Popelnice bude umístěna na vlastním pozemku, uvnitř.  

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

Dešťová kanalizace odvádí srážkové vody ze sedlové střechy objektu pomocí plechových 
okapových žlabů a plechového odpadního potrubí, které se na úrovni upraveného terénu 
zaústí do plastových lapačů střešních splavenin HL-600. Na tyto lapače navazuje v zemi 
odpadní potrubí z materiálu PVC typu KG, které se na severo-západní straně pozemku za 
objektem zaústí do retenční-akumulační nádrže, na kterou budou navazovat vsakovací 
bloky. 

b) zásobování vodou 

Vlastní objekt rodinného domu bude napojen na stávající obecní veřejný vodovod.  
 

 

c) zásobování energiemi 
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Rodinný dům bude napojen na stávající rozvod zemního plynu, obecní 
vodovod  a podzemní rozvod NN.  

 
d) řešení dopravy   

Pro parkování obyvatel domu je navržena garáž pro jeden osobní automobily, která je 
součástí rodinného domu a zpevněná plocha na pozemku investora. Sjezd a výjezd na 
komunikaci je budován pro účely rodinného domu se zatížením vjezdu max.5x vjezd a 5x 
výjezd denně. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav 

Dům je situován v nejhornější části pozemku s vazbou na místní obslužnou 
komunikaci. Z jihovýchodní strany bude před domem vytvořena zpevněná plocha 
ze zámkové dlažby. Z východní strany rodinný dům bude terasou napojen přímo 
na stávající zahradu. 

 

f) elektronické komunikace 

Neřeší se. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb  

Neřeší se. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

a) Účel objektu  

Jedná se o novostavbu rodinného domu trvalého charakteru o jedné bytové jednotce včetně 
napojení na inženýrské síťě, sjezdu na místní komunikaci a zpevněných ploch kolem objektu. 

 

b) Architektonické řešení  

Navržený RD je dvoupodlažní, má sedlovou střechu. Dům je komponován do tvaru L, 
tak aby byla vytvořena uliční fasáda, zabezpečující intimitu zahrady. Architektonická 
kompozice novostavby je přizpůsobena tak, aby objemové, materiálové a výtvarné 
řešení odpovídalo dnešnímu evropskému standardu bydlení. Objekt je určen pro 4 
členy rodiny. Denní část je osazena do části 1. NP, obytná je v 2. NP. 
Příjezd a vstup do RD je z obecní komunikace ze jihovýchodní strany. Součástí 
objektu je  garáž pro jeden automobil. 
Zastřešení domu bude pomocí sedlové střechy se střešní krytinou Bramac Alpská 
Classic Standard, červené barvy, sklony střešních rovin budou pod úhlem pod úhlem 
30°.  
 Fasáda RD bude mít bílou barvu, okna a vchodové dveře budou plastová, obojí 
v tmavě hnědé barvě. 
Zpevněné plochy u RD včetně příjezdové cesty budou provedeny ze zámkové 
dlažby. RD bude postaven z cihelných tvárnic ze systému POROTHERM. 
 

- Funkční, dispozi ční a výtvarné řešení 

Dům má dvě nadzemní podlaží. Architektura domu je založenana jednoduchých 

architektonických tvarech. Začlenění stavby, hmotová struktura a celkový výraz 

respektuje územní plán. Stavby se v bezprostřední blízkosti řešeného objektu zatím 

nenachází. 

Stavba je navržena tak, aby funkčně, dispozičně a výtvarně, plnohodnotně sloužila 

svým uživatelům, zejména jejich individuálním požadavkům. 

V 1. NP se nachází:   - terasa 

     - wc 

     - sklad zahradního nábytku 

     - chodba 

     - koupelna 
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                                                      - sklad 

     - kuchyně + obývací pokoj 

     - ložnice 

      

V 2. NP se nachází:   - schodiště + chodba 

                                                     - zádveří 

     - ložnice 

     - koupelna + WC 

     - dětský pokoj 

     - technická místnost 

     - chodba 

     - prádelna 

                                                          - závětří 

- garáž 

 

- Řešení vegeta čních úprav okolí objektu 

Po dokončení stavebních prací dojde k zpětnému ozelenění všech ploch, které byly dotčeny 
stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. Zelená plocha bude 
zatravněna a osázená keřovitými rostlinami a menšími stromy. 

 

- Užívání objektu osobami s omezenou schopností poh ybu a    
orientace 

Při stavebních úpravách veřejně přístupných ploch a komunikací bude brán zřetel na vyhl. 
398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Pojetí této stavby není koncipováno přímo pro bezbariérové užívání. Přístupu do 
objektu či garáže z obecní  komunikace není bráněno žádnými překážkami pro zdravotně 
handicapované. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné 
plochy, orientace  

 

Zastavěná plocha    : 153,0 m2 

Vymezení stav. pozemku   : 2792,0 m2 

Zpevněné plochy    : 104,0 m2 

Zelené plochy              : 2535,0 m2 

Zařízení staveniště vč. sklad. materiálů : 47,5 m2 

Výška RD     : 5,25~8,10 m  

 

d) Stavebn ě technické řešení stavby  

 

Technické a konstrukční řešení výstavby objektu předpokládá v co největší míře 
použití klasických stavebních materiálů (cihelné zdivo, beton, dřevo). 

Objekt je založen na žb. základových pasech.  

Zdivo je ze systému POROTHERM. Obvodové zdivo z cihelných bloků 

POROTHERM 36,5 Profi. Toto zdivo bude ještě zatepleno kontaktím zateplovacím 
systémem – polystyren v tl. 140mm. Vnitřní nosné zdivo pak z cihelných bloků 
POROTHERM 36,5 Profi. Příčky jsou z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi. 

Spodní stavba bude zateplena izolantem Styrodur XPS o tloušťce 140mm a hloubce 
min. 600mm pod úroveň upraveného terénu.  

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická.  

Konstrukce krovu je navržena tak, že podkroví nebude využíváno. Materiál pro krov 
bude použito vysušené smrkové dřevo. Toto provedení je zvoleno z důvodu dlouhé životnosti 
a dokonalé funkčnosti. Krovy budou opatřeny zavěšenou konstrukcí podhledu systému 
Knauf dle projektové dokumentace. 

Střešní krytina je Bramax Alpská taška classic standard, včetně všeho příslušenství.  

Okna budou plastová pětikomorová s izolačním trojsklem, značky Eurolex Otherm 
Omega. Jsou navržena z důvodu nízkých tepelných ztrát. Okna budou vybavena vnitřními 
žaluziemi. 

Interiérové dveře budou dřevěné dýhované obložkové. 

Garážová vrata jsou od výrobce Tech Morava. 
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Tato řešení zajistí požadovanou kvalitu a bezpečnost při užívání objektu. Kvalitní 
provedení navrženého řešení stavby zajistí dlouhou životnost objektu. 

Odvětrání místností bude řešeno přirozeným větráním skrz okna.Toalety budou ještě větrány 
nuceně.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í 
otvor ů 

viz. Tepelně technické posouzení 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-
geologického a hydrogeologického pr ůzkumu  

Objekt bude založen na základových pasech, podkladní betonová deska bude z betonu C 
20/25, kde bude po celé ploše vložena KARI síť 8/150/150 mm. Všechny základové spáry 
budou umístěny v nezámrzné hloubce dle projektu (min. 1000 mm pod upraveným terénem). 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Sejmutá ornice bude 
využita k pozdějším terénním úpravám na pozemku investora. 

Skladby obvodových konstrukcí se vyznačují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 
řešení přispívá ke snižování spotřeby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 
zhoršování životního prostředí. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech.  

Po skončení stavebních prací bude provedena výsadba nové zeleně. Výsadba trvalých 
porostů musí být umístěna mimo ochranná pásma podzemních vedení. 

Dalším kladem objektu je čistírna odpadních vod.  

 

                                    Inženýrské sít ě a přípojky  

- Splašková kanalizace  

Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden z DN 50-PP od umyvadel, vany a sprchového 
koutu, od WC potom DN 110-PP. Stoupačka až k napojení na ležatý svod bude DN 110-PP. 
Ležatý svod bude DN 150-PVC KG, který se dále napojuje na čistírnu odpadních vod. Mimo 
objekt je svod veden v nezámrzné hloubce (min 800mm) a obsypaný pískem. Sklon od domu 
k čistírně je 3%. Voda z čistírny bude vypouštěna do vodoteče. 
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- Dešťová kanalizace 

Odvádí srážkové vody ze sedlové střechy objektu plechovými střešními žlaby a plechovým 
odpadním potrubím DN125 z titan-zinku, které bude nad úrovní upraveného terénu zaústěno 
do plastových lapačů střešních splavenin HL. Na tyto lapače navazuje odpadní potrubí 
z PVC typu KG, které bude zaústěno  

do retenční jímky umístěné na zahradě. Sklon od domu k jímce je 3%.  

- Zásobování vodou  

Do objektu bude provedena přípojka studené vody pitné 40x3,7 lPE, která v objektu přejde 
na plastové potrubí PPR, PN16. Tato přípojka se osadí v prostoru garáže u zdiva hlavním 
uzávěrem a fakturační vodoměrnou sestavou a filtrem se zpětným proplachem.  

- Zásobování energiemi 

Přípojka obsahuje podzemní vedení NN elektřiny od hlavního řadu k zděnému pilíři 
s elektroměrem. V místě stavby jsou vybudovány hlavní kabelové rozvody nn distribuční sítě, 
které budou tímto využity. Je provedeno napojení na stávající pilíř, který je umístěn na 
hranici pozemku mezi parc. č. 1568/26 a 1568/25. 

- Přípojka plynu 

Z veřejného NTL plynovodního řádu zemního plynu vedeného podél místní 
komunikace Hradská bude na hranici objektu provedena přípojka NTL zemního plynu 
40x3,7 PE. Tato přípojka NTL zemního plynu bude  ukončena hlavním uzávěrem 
plynu.  
HUP bude osazen v oplocení na hranici pozemku. 
 
- Ústřední vytáp ění 

Vytápění RD domu bude pomocí nástěnného plynového kondenzačního kotle fy. Geminox 
typ THRi 2-17C o jmenovitém výkonu 2,3-16,98 kW s kombinovaným ohřevem a 
zásobníkem TUV, umístěného v technické místnosti. Odvod spalin bude řešen prostupem ve 
střešním plášti speciální komínovou tvarovkou. 

Topení v RD bude řešeno pomocí podlahového vytápění napojeného, jak v 1NP, tak v 2.NP. 

Otopná tělesa v koupelnách jsou navržená trubková, KORADO Koralux. Případná další 
otopná tělesa budou desková, KORADO Radik. Jedná se o otopnou soustavu 
dvoutrubkovou s nuceným oběhem topné vody. Materiál potrubí – meď. 

 

h) Dopravní řešení  

Pozemek je přístupný z místní komunikace. Tato komunikace je ve vlastnictví obce Lukov. 
Komunikace je obousměrná.  

Na pozemek jsou navržena vjezdová vrata posuvná š. 500cm otevíraná na dálkové ovládání 
a vstupní branka š. 100cm.  
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i) Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí,   
protiradonová opat ření 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, 
mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku atd. 

Pozemek je v oblasti se středním radonovým rizikem. Budou použity izolace proti vodě,  
zemní vlhkosti a radonu. 

 

j) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Dále jsou respektovány požadavky: 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání    
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

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

 

Závěr 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy prací a 
všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu 
zdraví a života osob na staveništi. Pokud při provádění dojde ke změnám materiálů a 
především konstrukcí, je třeba tyto změny předem projednat s projektantem. 
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Závěr: 

Výstupem mé bakalářské práce je Studie domu a Projektová dokumentace 
část A, B, C a F dle vyhl. 499/2006 Sb., Tepelně technické posouzeni, Požárně 
bezpečnostní řešení a Vizualizace. Při vypracovávání práce jsem se řídil platnými 
normami, zákony, vyhláškami a podklady od výrobců, na které níže odkazuji. 

Dispoziční uspořádání domu je následné. V 1. Nadzemním podlaží objektu se 
nachází místnosti určené k dennímu pobytu osob a sklad. V 2. nadzemním patře 
je klidová zóna, technická místnost a garáž. 
 Vypracováním bakalářské práce jsem nabyl spoustu zkušeností, které zajisté 
využiji v budoucnu, ať už v navazujícím magisterském studiu, tak především 
v praxi.  
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Seznam použitých zdroj ů: 
 

Související normy 
 
[1.] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 
[2.] ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 
[3.] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 
[4.] ČSN 73 4301. Obytné budovy. 
[5.] ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
[6.] ČSN 73 6057. Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení. 
[7.] ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 
[8.] ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a  
ubytování. 
[9.] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 
[10.] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
[11.] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 
Legislativa 
 
[12.] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
[13.] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[14.] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 
Odkazy na internetové stránky 
 
[15.] POROTHERM. Dostupné z: http://www.porotherm.cz/ 
[16.] KM BETA. Dostupné z: http://www.kmbeta.cz/ 
[17.] ISOVER. Dostupné z: http://www.isover.cz 
[18.] KRYTINY-STŘECHY. Dostupné z: http://www.krytiny-strechy.cz/ 
[19.] ROCKWOOL. Dostupné z: http://www.rockwool.cz/ 
[20.] IZOLACE INFO. Dostupné z: http://www.izolace-info.cz/ 
[21.] PODLAHY QUADROPOL. Dostupné z: http://www.quadropol.cz/ 
[22.] EUROLEX. Dostupné z: http://www.eurolex.cz/ 
[23.] CEMIX. Dostupné z: http://www.cemix.cz/ 
[24.] TECH-MORAVA. Dostupné z: http://www.tech-morava.cz/ 
[25.] BAUMIT. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 
[26.] KNAUF. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 
[27.] BRAMAC. Dostupné z: http://www.bramac.cz/ 
[28.] DEKBIT. Dostupné z: http://www.dekbit.cz/ 
[29.] JUTAFOL. Dostupné z: http://www.juta.cz/ 
[30.] KRONOPOL. Dostupné z: http://www.kronopol.cz/ 
[31.] MIRELON. Dostupné z: http://www.mirelon.com/ 
[32.] TZB - INFO. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 
[33.] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 
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Seznam p říloh: 
 

Složka B  – Přípravné a studijní práce 
 

101- STUDIE 1NP          M 1:100 
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