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Abstrakt 

Téma bakalá�ské práce je novostavba rodinného domu v Ho�icích. Jedná se o 

dvoupodla�ní rodinný d�m s kade�nictvím, které je umíst�no a funk�n� propojeno 

s bytovou jednotkou. Sou�ástí objektu je gará� pro dva osobní automobily. Budova je 

navr�ena ze systému Porotherm a stropní konstrukci ze systému Porotherm MIAKO. 

Obvodový plá�� je zateplen certifikovaným kontaktním zateplením. St�echy jsou ploché 

jednoplá��ové. 

Klí�ová slova 

  

Rodinný d�m s kade�nictvím 

Abstract 

  

The theme of bachelor�s thesis is a family house in Ho�ice. It is a family house with two 

floors and with an establishment, concretely hairdressing salon, which is located and 

functionally connected with the dwelling. There is a garage for two cars. The building is 

designed of system Porotherm and ceiling construction of system Porotherm MIAKO. The 

cladding is insulated by certified contact insulation. The roofs are single-layer and flat. 
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 House with hairdresser 
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1. Úvod 

Tématem této bakalá�ské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci rodinného 
domu s provozovnou na úrovni provád�cí dokumentace. D�m je navr�en jako 
dvoupodla�ní pro 4 osoby s  kade�nictvím, které je umíst�no a funk�n� propojeno 
s bytovou jednotkou. Sou�ástí objektu je gará� pro dva osobní automobily.  

Konstrukce je zvolena klasicky, obvodové st�ny jsou z cihelných blok� Porotherm 
a zatepleny kontaktním certifikovaným zateplovacím systémem Baumit. Nezateplená �ást 
je oblo�ena pásky Klinker. Stropní konstrukce je ze skládaného systému Porotherm 
MIAKO. St�echa je navr�ena plochá jednoplá��ová pochozí, nepochozí a nepochozí 
zelená. 

V objektu se neuva�uje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, tudí� jsem se 
p�i návrhu stavby touto problematikou nezabýval. 
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2. Vlastní text práce 

2.1. Pr�vodní zpráva 

a) Identifikace stavby 

Název stavby:  Rodinný d�m s kade�nictvím

Místo stavby:  k.ú. Ho�ice, parc. �. 625/63, Ho�ice � Erbenova ulice 
    Okres Ji�ín 
  
Kraj:   Královehradecký 

Investor:   Tomá� Málek 
    Husova 25 
    508 01 Ho�ice 

Dodavatel stavby:  Domek s.r.o. 
    Husova 522 
    508 01 Ho�ice 

Projektant:   Petr Bárta 
    Riegrova 86 
    508 01 Ho�ice 

Charakteristika stavby  
a její ú�el:  Novostavba rodinného domu s kade�nictvím 

Rodinný d�m je navr�en v nov� vzniklé zástavb� na kraji m�sta. P�ístup na pozemek 
je ze severní strany po místní komunikaci. Pozemek je mírn� sva�itý a stoupá 
k severovýchodní stran�. 

Objekt není podsklepen. Má dv� nadzemní podla�í. Nosné zdivo Porotherm je 
zateplené certifikovaným systémem Baumit open Stavba bude zalo�ena na monolitických 
�elezobetonových základových pásech. Stropní konstrukce je ze systému Porotherm 
MIAKO. Objekt bude dopln�n o p�íslu�né p�ípojky in�enýrských sítí spolu se zpevn�nými 
plochami pro p�ístupovou komunikaci. 

   
b) Údaje o dosavadním vyu�ití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Obec Ho�ice le�í mezi m�sty Ji�ín a Hradec Králové. Stavba je situována v okrajové 
�ásti v nov� vzniklém zastav�ném území obce. Na doty�ném pozemku parc. �. 625/63 
nejsou �ádné stavby, oplocení ani stromy a ke�e. Vlastníkem pozemku je investor Tomá� 
Málek. Sousední pozemky jsou ve vlastnictví M�sta, neobsahují �ádné stavby. 
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c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Údaje o provedených pr�zkumech: 
Pr�zkumy provedené na pozemku provád�la firma GEODAP s.r.o., Ulrichova 3, 

Hradec Králové 503 11. Byl proveden p�edb��ný a podrobný geologický pr�zkum a to 5 
sond do hloubky 10 metr�. Zemina je dostate�n� únosná Rdt=0,20 MPa. Dále byl proveden 
pr�zkum pro stanovení radonového rizika pozemku, kde bylo zji�t�no nízké riziko radonu. 
Podrobn�j�í informace viz Dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEODAP 
s.r.o. 

Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Pozemek je p�ístupný ze stávající komunikace III. T�ídy orientované na sever 

k uvedenému pozemku. Tato komunikace je ve vlastnictví Správy silnic 
Královehradeckého kraje. P�i budování in�enýrských sítí v rámci celé ulice byly k hranici 
pozemku dovedeny ve�keré pot�ebné p�ípojky s mo�ností pozd�j�ího p�ipojení objektu. 

d) Informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

V rámci zpracování projektové dokumentace budou spln�ny po�adavky v�ech 
dot�ených orgán�. 

e) Informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu 

P�i projektování rodinného domu byla respektována vyhlá�ka �. 268/2009 Sb., o 
obecných technických po�adavcích na výstavbu ve zn�ní vyhlá�ky �. 491/2006 Sb., a 
vyhlá�ky �. 502/2006 Sb.  

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu a územního plánu 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly dodr�eny podmínky platného 
regula�ního plánu na danou lokalitu v m�st� Ho�ice. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území 

V sou�asné dob� se na staveni�ti nachází volný stavební pozemek. V rámci stavby není 
nutné odstra�ovat �ádné stavební objekty. Nebudou se provád�t �ádné p�elo�ky ani není 
nutné z�izovat speciální skládky. Za�ízení staveni�t� bude umístn�né na vlastním pozemku. 
Elektrická p�ípojka NN, zaji��uje správce distribu�ní sít� �EZ Distribuce a.s. 
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h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby:   07/2013 
P�edpokládané ukon�ení stavby:  08/2014 

Nejprve se provedou zemní práce a p�ípojky in�enýrských sítí, dále hrubá stavba a 
nakonec vnit�ní a dokon�ovací práce. 

i) Statické údaje o orienta�ní hodnot� stavby, údaje o podlahové plo�e 

Náklady na stavbu budou známy v rámci precizace �e�ení v následujícím stupni 
p�ípravy stavby, na základ� jednoduché kalkulace je mo�né uva�ovat s �ástkou na realizaci 
objektu ve vý�i 4 780 000 K� v�etn� DPH. 

Po�et bytových jednotek:     1 

Po�et podla�í celkem:     2 

Zastav�ná plocha rodinného domu s kade�nictvím: 240,49    m2 

  
Podlahová plocha rodinného domu:   308,30    m2 

Podlahová plocha kade�nictví:    40,85      m2 

Celková podlahová plocha:    349,15    m2 

Obestav�ný prostor:     1 334,87 m3

Podlahová plocha kade�nictví:    40,850    m2
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2.2. Souhrnná technická zpráva 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení 

a) Zhodnocení staveni�t�

Staveni�t� se nachází na pozemku s parcelním �íslem 625/63 v katastrálním území 
m�sta Ho�ice. Sousední parcely jsou: 625/28, 625/94, 625/93, 625/64, 625/27. Terén na 
staveni�ti je mírn� sva�itý a stoupá k severovýchodní stran�. Pozemek není v zátopovém 
ani poddolovaném území a nehrozí zde sesuvy. Na pozemku se nevyskytují ke�e, stromy 
ani jiné stavby. Staveni�t� je pro stavbu RD vhodné. 

b) Urbanistické a architektonické �e�ení stavby, p�ípadn� pozemk� s ní 
souvisejících 

Urbanistické a architektonické �e�ení pln� respektuje okolní zástavbu a územní plán 
m�sta v této lokalit�. Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího rodinného domku 
s provozovnou (kade�nictví) a gará�í pro dva osobní automobily, se dv�ma nadzemními 
podla�ími.  Vn�j�í fasáda bude sv�tle �edé barvy, z �ásti dopln�na obkladovými pásky 
Klinker (gará�). St�echa bude plochá jednoplá��ová, výpln� otvor� budou d�ev�né.  

c) Technické �e�ení s popisem pozemních staveb a in�enýrských staveb a �e�ení 
vn�j�ích ploch 

Stavba rodinného domku je �e�ena standardními nenáro�nými metodami, tj. 
monolitické základy, keramické zdivo, montovaný strop, kontaktní zateplení, podrobn�
�e�eno v �ásti F. 

Zpevn�né plochy jsou �e�eny betonovou zámkovou dla�bou s podlo�ím z kameniva 
(pln� rozebíratelná konstrukce). Oplocení bude provedeno z betonových tvarovek 
s d�ev�nou výplní v severní �ásti, zbytek plot z oplá��ovaného pletiva. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek parc. �. 625/63, na n�m� bude umíst�n objekt, bude p�ístupný z ve�ejné 
komunikace III. t�ídy. 

Objekt bude napojen a ve�ejnou kanalizaci, ve�ejný vodovod, ve�ejnou sí� NN a na 
ve�ejný plynovod. Napojovací body jsou na hranici pozemku. 

e) �e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení dopravy v klidu 

V gará�i RD je mo�nost parkování dvou osobních automobil�, dal�í parkovací místo je 
mo�né krátkodob� vyu�ít jako parkování na vjezdu p�ed gará�í. 

Pro zákazníky kade�nického salónu jsou z�ízena 3 parkovací místa (pro osobní 
automobily A1) na pozemku. 
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f) Vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení její ochrany 

Stavba nebude mít �ádný vliv na �ivotní prost�edí. 

g) �e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
komunikací 

V objektu RD není uva�ováno s bezbariérovým �e�ením. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace 

Pr�zkumy provedené na pozemku provád�la firma GEODAP s.r.o., Ulrichova 3, 
Hradec Králové 503 11. Byl proveden p�edb��ný a podrobný geologický pr�zkum a to 5 
sond do hloubky 10 metr�. Zemina je dostate�n� únosná Rdt=0,20 MPa. Dále byl proveden 
pr�zkum pro stanovení radonového rizika pozemku, kde bylo zji�t�no nízké riziko radonu. 
Podrobn�j�í informace viz. Dokumentace o provedených pr�zkumech firmy GEODAP 
s.r.o. 

i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 
vý�kový systém 

P�ed zahájením projek�ních prací bylo provedeno vý�kopisné a polohopisné zam��ení 
pozemku. Zam��ení bylo provedeno v JTSK a v sys. Bpv. Vyty�ovací údaje jsou sou�ástí 
situace stavby. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Objekt RD s kade�nictvím 

Objekt je �e�en jako nepodsklepená dvoupodla�ní zd�ná stavba. Jedná se o konstrukci 
s nosným obvodovým plá�t�m a st�edními zdmi. St�echa objektu je jednoplá��ová plochá 

Vodovodní p�ípojka 

Stávající objekt bude napojen na vodovodní �ád vedený v chodníku. Napojení bude 
provedeno na p�ipravené odbo�ky vodovodních p�ípojek. 
  

Elektrop�ípojka NN 

Objekt p�ipojen na za�ízení distribu�ní soustavy z kabelové sk�ín�. Distribuce umíst�na 
na hranici pozemku v pilí�ku, která bude osazena pojistkami. Z pojistkové sk�ín� povede 
kabel do elektrom�rové sk�í�, která bude umíst�na vedle v pilí�ku na hranici pozemku. 
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Kanaliza�ní p�ípojka 

M�sto Ho�ice má vybudovanou spla�kovou kanalizaci s vlastní �OV, která se nachází 
v jiné �ásti m�sta. Spla�kové vody budou odvedeny z novostavby novou kanaliza�ní 
p�ípojkou do stávající kanalizace. De��ové vody budou likvidovány kanaliza�ní p�ípojkou.  

Plynovodní p�ípojka 

Rodinný d�m bude p�ipojen na NTL. 

Komunikace a zpevn�né plochy 

Kryty v�ech navrhovaných ploch budou provedeny z betonové dla�by, v barevném i 
rastrovém odli�ení. Obrubníky jsou navr�eny betonové. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 
negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich 
minimalizace 

P�i stavb� rodinného domu budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. 
Staveni�t� bude oploceno (vý�ka oplocení 1,8 m). Práce nebudou probíhat v no�ních 
hodinách. Na minimální mo�nou míru bude sní�en hluk p�i provád�ní stavby. 

l) Zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Základní po�adavky na BOZP ur�uje Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. ,,O bli��ích 
minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti,� Na�ízení 
vlády �. 101/205 Sb. ,,O podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�ti a pracovní prost�edí,� 
Zákon �. 309/2006, kterým se upravují po�adavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
v pracovn�právních vztazích a vyhlá�ka 362/2005 Sb.: Po�adavky na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveni�ti s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do hloubky. 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby pat�í: 

a) vybavení v�ech pracovník� základními osobními ochrannými pom�ckami � Ochranné 
pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 

b) evidence v�ech pracovník�, kte�í se na stavb� vyskytují � �as p�íchodu a odchodu 

Zhotovitel je povinen v�echny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkou�ek a �kolení, 
odborné a zdravotní zp�sobilosti pracovník�. 

Pracovníci jsou povinni dodr�ovat základní po�adavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené dal�í povinnosti o kterých byli informováni p�i 
�kolení. 

Celé staveni�t� bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zaji�t�no proti 
neoprávn�nému vniknutí nepovolaným osob. 
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2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Pr�kaz statickým výpo�tem, �e stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ni 
p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání nem�lo za následek 

a) Z�ícení stavby nebo její �ásti 
b) V�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 
c) Po�kození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 

vybavení v d�sledku v�t�ího p�etvo�ení nosné konstrukce 
d) Po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

 Jsou navr�eny tradi�ní materiály ur�ené pro výstavbu domu pro bydlení. Obvodové i 
nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm, vyhovující kvality a únosnosti. Stropní 
konstrukce jsou navr�eny na základ� zatí�ení a rozponu tabulkovými hodnotami. Bude 
tvo�en prefabrikovanými nosníky POT a stropními vlo�kami MIAKO systému Porotherm, 
zalitý betonem C20/25.  Objekt bude ztu�en �elezobetonovými v�nci. 

Zatí�ení p�sobící na stavbu v pr�b�hu výstavby a u�ívání nebude mít �ádný následek 
ani vliv na mechanickou odolnost nebo stabilitu objektu. 

P�i stavb� je bezpodmíne�n� nutné dodr�et navr�ené profily, skladby a kvalitu 
nosných konstrukcí. Rovn�� tak je nutné dodr�et montá�ní p�edpisy výrobc�, p�ípadn�
zajistit a dodr�et montá�ní podep�ení do doby nabytí úplné únosnosti. 

2.2.3 Po�ární bezpe�nost 

a)    Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 

Navr�ené stavební konstrukce budou spl�ovat §5 vyhlá�ky �. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách po�ární ochrany staveb. 

b)   Omezení rozvoje a �í�ení ohn� a kou�e ve stavb�

Objekt bude dle §3 vyhlá�ky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární 
ochrany staveb rozd�len na po�ární úseky. 

c)    Omezení �í�ení po�áru na sousední stavbu 

Umíst�ní stavby je v souladu s §2 vyhlá�ky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
po�ární ochrany staveb. 

d)   Umo�n�ní evakuace osob a zví�at  

Evakua�ní plán budovy je v souladu s §2 vyhlá�ky �. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách po�ární ochrany staveb. 

e)    Umo�n�ní bezpe�ného zásahu jednotek po�ární ochrany 

K budov� je zaji�t�n bezpe�ný p�ístup pro umo�n�ní bezpe�ného zásahu po�árních 
jednotek. 

Viz p�íloha bakalá�ské práce ve slo�ce C3 � Po�ární bezpe�nostní �e�ení stavby 
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2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

Daná stavba nebude mít s ohledem na její charakter zásadní vliv na �ivotní prost�edí 
v okolí stavby. 

2.2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání 

Je nutno dodr�ovat §101 a� 108 Zákoníku práce 262/2006 Sb. 

2.2.6 Ochrana proti hluku 

�ádné za�ízení ani spot�ebi�e domu nevyvíjí hluk �í�ící se mimo budovu.  
P�i navrhování stavby byly respektovány zásady akustických d�lících konstrukcí ve 

stavbách. Výsledná m��ená vá�ená stavební nepr�zvu�nost závisí na technologicky a 
konstruk�n� správném provedení stavby (pru�né ulo�ení p�í�ek, dilata�ní pásky konstrukce 
podlahy apod.). 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

a) Spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 
ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Stavba je navr�ena v souladu s po�adavky zákona �. 406/2000 Sb. o hospoda�ení 
s energiemi a vyhlá�ky �. 79/2013, kterou se stanovují podrobnosti ú�innosti u�ití energie 
p�i spot�eb� tepla v budovách. Provedení obvodových konstrukcí a výplní oken je 
v souladu s platnou normou. Konstrukce spl�ují po�adavky na sou�initele prostupu tepla 
podle �SN 730540-2/2011. 

b) Stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Výpo�et ENB (PENB) nebyl sou�ástí zadání. Dle zadání byl zpracován pouze díl�í 
dokument PROTOKOL K ENERGETICKÉMU �TÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
s protokolem o spln�ní tepeln� technických po�adavk� viz slo�ka C3. 

2.2.8 �e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

V objektu RD není uva�ováno s bezbariérovým �e�ením. 

2.2.9 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí 

V celém objektu budou provedeny izolace proti zemní vlhkosti. Tato hydroizolace 
bude zárove� tvo�it bariéru proti pronikání radonu z podlo�í do objektu, i kdy� nam��ená 
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hodnota pronikání radonu byla minimální. Stavba není umíst�na v poddolovaném ani 
sesuvném území. �ádná ochranná ani bezpe�nostní pásma na pozemek nezasahují. 

2.2.10 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí 

Základní po�adavky na situování a stavební �e�ení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva jsou spln�ny. 

2.2.11 In�enýrské stavby 

a) Odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod 

Jednotná kanalizace bude napojena na ve�ejnou kanalizaci, která ústí do �OV.  

b) Zásobování vodou 

Rodinný d�m s kade�nictvím bude napojen na ve�ejný vodovod p�ípojkou, na které 
bude osazen vodom�r v �acht� na hranici pozemku. 

c) Zásobování energiemi 

Rodinný d�m s kade�nictvím bude napojen na ve�ejné vedení NN kabelovou p�ípojkou 
s m��ením. 

d) �e�ení dopravy 

P�íjezd k objektu bude ze stávající komunikace, která je ve vlastnictví 
Královehradeckého kraje. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Zpevn�né plochy budou vydlá�d�ny betonovou dla�bou KLINKER. Zbytek 
nezastav�ného pozemku bude zatravn�n a osazen n�kolika okrasnými stromy a bude 
vyu�íván jako zahrada. 

f) Elektronické komunikace 

Rodinný d�m s kade�nictvím bude napojen na ve�ejnou internetovou sí� a satelitní 
televizní p�íjem. 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Nevyskytují se �ádná výrobní ani nevýrobní technologická za�ízení staveb. 
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2.3.Technická zpráva 

a) Ú�el objektu 

Objekt bude slou�it jako rodinný d�m s provozovnou. V objektu bude gará� pro 
dva osobní automobily, kade�nický salón a zbytek budou obytné místnosti ur�ené 
k trvalému bydlení. 

b) Zásady architektonické, funk�ní, dispozi�ní a výtvarného �e�ení a �e�ení 
vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �e�ení p�ístupu a u�ívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt je umíst�n v Ho�icích kopírující terénní pom�ry v území. Jedná se o 
zástavbu rodinnými voln� stojícími domy. 

Architektonické �e�ení vychází ze základního konceptu t�í do sebe navazujících 
obdélník�, zast�e�ené plochou jednoplá��ovou st�echou. 

Fasády domu jsou v neagresivní kombinaci cihelných pásk� a sv�tle �edé barvy. 
Okna a dve�e jsou v barv� tmav� hn�dé � mahagon. 
Venkovní úpravy spo�ívají v oplocení, vybudování p�íjezdové a p�ístupové 

komunikace, terasy a upravení okolí domu po stavb� a hrubých terénních a sadových 
úpravách. 

Vegeta�ní úpravy kolem domu budou v kombinaci okrasné a u�itné plochy.  
Objekt rodinného domu nebude p�ístupný bezbariérov�. Vstupní otvory jsou s 

vý�kovým rozdílem v�t�ím ne� 15 mm u vstupu. V objektu se nachází schodi�t�. 

c) Kapacity, u�itkové plochy, orientace, osv�tlení, oslun�ní 

Obsazení domu osobami � rodina s p�edpokládaným po�tem osob 4. 
Po�et parkovacích míst v objektu � 2 x osobní automobil v gará�i RD a 3 místa 

parkovacího stání slou�ící pro zákazníky kade�nického salónu. 

 Po�et dom�:    1 
 Po�et bytových jednotek:  1 
 Zastav�ná plocha rodinného domu: 240,49 m2 

 Celková podlahová plocha:  349,15 m2 

 Novostavba rodinného domu s kade�nictvím je orientována hlavním vstupem na 
sever. Na této sv�tové stran� se nachází gará�, �atna, pokoj pro hosty, lo�nice a pracovna. 
Na ji�ní stranu byly tedy orientovány obývací pokoj, jídelna a dva d�tské pokoje. Tyto 
místnosti mají dostate�n� velké prosklené plochy (okna a dve�e), tak�e jejich oslun�ní je 
vyhovující. Proti velkému prostupu tepla jsou na ka�dém okn� a balkonových dve�í 
instalovány vnit�ní �aluzie. Na západní stran� je umíst�no schodi�t�. Na východní stran� je 
umíst�na kuchy� a kade�nický salón. Osv�tlení v�ech vnit�ních prostor bude �árovkovými 
a zá�ivkovými svítidly, dle odpovídající intenzity. 



�

���

d) Technické a konstruk�ní �e�ení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na u�ití 
objektu a jeho po�adovanou �ivotnost 

Konstruk�ní systém novostavby je st�nový s nosnými obvodovými a nosnými 
vnit�ními st�nami. Základové konstrukce budou betonové, p�ípadn� �elezobetonové. 
Zalo�ení bude plo�n� na pásech. Minimální hloubka základové spáry je ur�ena zámrznou 
hloubkou v míst� stavby. 

Obvodové st�ny budou zd�né z cihelných tvarovek Porotherm. Zdi budou zaji�t�ny 
proti vlhkosti. Vnit�ní nosné st�ny budou také z tvarovek Porotherm. Vnit�ní p�í�ky zd�né 
z p�í�kovek Porotherm. 

Stropní konstrukce bude vytvo�ena keramická skládaná. Konstrukce krovu bude 
navr�ena jako jednoplá��ová plochá st�echa. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s po�adavky vyhlá�ky �. 
268/2009 Sb. o technických po�adavcích na stavby ve zn�ní pozd�j�ích p�epis� a dal�ími 
souvisejícími legislativními a normovými po�adavky. Stavba je navr�ena z takových 
materiál�, u kterých se p�edpokládá, �e �ivotnost stavby bude 50 � 100 let p�i správném 
pou�ívání a udr�ování stavby. 

Zemní práce 
Objekt se p�ed zapo�etím zemních prací vyty�í lavi�kami. Na nich se z�eteln�

vyzna�í vý�kové body, od kterých se ur�ují v�echny p�íslu�né vý�ky. Vlastní zemní práce 
se zahájí skrývkou ornice a to do hloubky cca 250 mm. Sejmutá ornice se ulo�í v míst�
staveni�t� na deponii, a bude pou�ita pro terénní úpravy po dokon�ení stavby. Po skrývce 
ornice bude následovat strojní hloubení rýh pro základové dle PD. Následn� provedeme 
ru�ní za�i�t�ní základové spáry. Dle projektu se také vykopou rýhy pro p�ípojky sítí. 
Výkopek se ponechá na staveni�ti pro zp�tné zásypy a hrubé terénní úpravy kolem objektu. 

Základy 
Základy budou provedeny jako monolitické základové pasy z prostého betonu  

C 16/20-XC1. Nutno vynechat prostupy pro in�enýrské sít� (le�até rozvody kanalizace). 
Ve�keré prostupy základy a základovou deskou je nutné dob�e ut�snit trvale pru�ným 
tmelem a dodr�et stanovené pokyny výrobc�. Základovou spáru je nutno chránit proti 
promrzání a rozb�ídání, posledních cca 200mm zeminy nad základovou spárou bude 
vykopáno ru�n� a provede se ulo�ení zemnícího pásku t�sn� p�ed betoná�í základu. 
Podkladní deska tlou��ky 150 mm je z betonu C20/25 a vyztu�ena kari sítí ø5mm, 
100x100 mm. Bude vybetonována na 100 mm tlustou vrstvu zhutn�né kamenné drt� 8/16. 

Hydroizolace 
Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z t��kých asfaltových pás�

DEHTOCHEMA TYROBIT 40 P-PYE PV180 S40 po celé plo�e základové desky. 
Podklad pro natavení hydroizolace musí být suchý a opat�ený dvojitým penetra�ním 
nát�rem. Hydroizolaci natavit k podkladu celoplo�n� ne jenom ve spojích. P�ekrytí 
asfaltových pás� musí být minimáln� 150 mm. Vyta�ení hydroizolace na venkovní ze�
nad terén musí být do vý�ky 300 mm. 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Obvodové st�ny jsou vyzd�ny z keramických cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi 

Dryfix, P10 MPa na zdící p�nu Porotherm Dryfix. P�i provád�ní nutno dodr�ovat 
technologický postup výrobce (pou�ijí se rovn�� dopl�kové, polovi�ní, koncové a rohové 
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cihly). Nosné st�ny jsou z tvárnic Porotherm 25 Profi Dryfix, P10 Mpa na zdící p�nu 
Porotherm Dryfix.  

Vnit�ní p�í�ky jsou z keramických cihelných tvárnic Porotherm 14 Profi Dryfix, P8 
MPa na zdící p�nu Porotherm Dryfix. P�í�ky nutno odd�lit pru�n� od stropní konstrukce 
nap�. PUR p�nou, aby se omezilo �í�ení zvuku konstrukcí. Kotveny budou do zdiva 
pomocí ocelových profil� z pásové oceli dodaných firmou Porotherm (v ka�dé druhé lo�né 
spá�e).  

Sádrokartonové p�í�ky budou tvo�eny dle systému KNAUF W111 tl. 100 mm. 
P�edst�ny budou provedeny ze sádrokartonu (zelený, vod� odolný) na ocelové profily U a 
C. Kotvení profil� pomocí hmo�dinek a �roub�. St�ny �achet budou provedeny ze 
sádrokartonové p�í�ky Knauf W 628 �í�ky 75 mm.  

P�eklady 
Jako nosné p�eklady jsou vyu�ívány p�eklady Porotherm 7 s minimální délkou 

ulo�ení 125 mm do sv�tlosti otvoru 1500 mm. P�eklady se ukládají do cementové malty 
min. tl. 12mm. V obvodové st�n� nad vjezdem do gará�e zastává funkci p�ekladu ztu�ující 
�elezobetonový v�nec. P�i provád�ní nutno dodr�ovat montá�ní a technologický postup 
výrobce. 

Komín 
Bude osazen kombinovaný komín SCHIEDEL ABSOLUT 360x500. Komín musí být 
vzdálen od v�ech ho�lavých konstrukcí min. 60 mm. Komín bude odvád�t spaliny 
z plynového kotle umíst�ného v technické místnosti v 1NP a zárove� p�ivád�t vzduch 
pot�ebný pro chod plynového kotle. Komín bude od zdiva oddilatován 30 mm spárou 
vypln�nou tuhou minerální roho�í. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navr�ena jako keramický strop Porotherm MIAKO �í�ky 250 

mm. Po celém obvodu objektu bude �elezobetonový v�nec, který je sou�ástí stropní 
konstrukce a je vyztu�en. Sou�ástí stropní KCE jsou POT nosníky vysoké 175 mm a �iroké 
160 mm, na které se osazují vlo�ky MIAKO 19/62,5; 19/50; 8/62,5. V míst� v�t�ího 
namáhání (pod p�í�kou 150 mm) se dle pot�eby osadí dva nebo t�i POT nosníky. 
Minimální délka ulo�ení je 125 mm. Osazují se do maltového lo�e na asfaltový pás. 
Nosníky je nutno podep�ít podp�rami ve vzdálenosti max. 1500 mm. Na zhotovený strop 
se provede betonová zálivka C20/25 tl. 60 mm, do které je vlo�ena výztu�ná sí� 150/150-4. 
P�ed betoná�í se tvarovky vlh�í. P�i provád�ní nutno dodr�ovat montá�ní a technologický 
postup. 

Podlahy 
    Podlahy jsou navr�eny s pochozí vrstvou zvolenou dle ú�elu místností. Podlahy 
budou provedeny jako plovoucí (p�evá�n� t��ké) s ná�lapnou vrstvou z keramické dla�by 
nebo lamina. Ve v�ech místnostech krom� 103 (gará�), 106 (schodi�t�), 112 (tech. 
místnost) bude instalováno podlahové vytáp�ní firmy GABOTHERM. Podlahy s 
keramickou dla�bou budou u st�ny ukon�eny 100 mm vysokým keramickým soklem, v 
p�ípad laminátové ná�lapné vrstvy ukon�ovací li�tou.  

Schodi�t�  
V objektu je navr�eno monolitické dvouramenné �elezobetonové schodi�t� , z 

betonu C20/25 a oceli 10 505 (R). Ka�dé rameno obsahuje 9 stup�� o vý�ce 163,89 mm, 
�í�ka jednoho ramene 1050 mm a p�dorysná délka ramene 2360mm. �í�ka mezipodesty je 
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1200mm a tlou��ka je 150 mm. V míst� mezipodesty se nachází schodi��ový trám o 
rozm�rech 280x300mm. Blí�e viz výkresová dokumentace. Schodi�t� bude oblo�eno 
d�ev�ným obkladem schodi�� TOPSTEP. Zábradlí ve schodi��ovém prostoru bude d�ev�né 
firmy JK plus, na schodi�ti bude na svislé zdi p�ikotveno madlo stylu M5 kotvícími prvky 
stylu D6. Návrhem schodi�t� se zabývá statik. 

Zast�e�ení 
Rodinný d�m je zast�e�en t�emi nezávislými jednoplá��ovými plochými st�echami. 

Nad gará�í je pochozí st�echa (terasa), tvo�ená keramickou dla�bou na rektifikovatelných 
podlo�kách a zábradlím ve vý�ce 1000 mm. Nad obytnou �ástí je st�echa nepochozí 
s klasickým po�adím vrstev a nad provozovnou je extenzivní zelená st�echa (spádová 
vrstva je tvo�ena TI RIGIPS EPS 200). Ka�dá �ást má dva vtoky o rozm�ru DN125 
opat�ené ochranným ko�em. Hydroizolace musí mít minimální sklon 1,75%. Vyta�ení 
hydroizolace nad vn�j�í povrch musí být min. 150 mm a musí být krytá kv�li po�kození. 
Nutná dilatace betonové mazaniny po 2 m a od v�ech procházejících konstrukcí. P�i 
provád�ní nutno dodr�ovat montá�ní a technologický postup výrobce. 

Tepelné izolace 
Tepelná izolace v podlahových konstrukcích 1NP bude provedena z tepelné izolace 

DEKPIR FLOOR 022 tl. 100 mm ve form� desek o rozm�rech 2400x1200 mm se voln�
polo�í na podlahovou konstrukci. Tepelná izolace v gará�i je tvo�ená deskami 
z extrudovaného polystyrénu STYRODUR 4000CS a bude polo�en v tl. 100 mm. Tepelná 
a zvuková izolace v podlahových konstrukcích v pat�e bude provedena z desek ISOVER 
TDPT tl.50 mm.

Zateplení obvodového plá�t� bude provedeno kontaktním certifikovaným 
zateplovacím systémem firmy BAUMIT s pou�itím TI EPS-F PLUS. Desky 
z p�nového polystyrénu o rozm�rech 1000x500 mm se plo�n� p�ilepí na obvodové zdivo a 
p�ichytí pomocí zatloukacích hmo�dinek dle výrobce. 

Zateplení základového zdiva bude pomocí extrudovaného polystyrénu 
STYRODUR 4000CS tl.100mm ve form� desek o rozm�rech 1265x615 mm.  

P�i provád�ní zateplení dodr�et �SN 73 2901 a technologický p�edpis dodavatele 
zateplovacího systému. Umíst�ní tepelné izolace je patrné z PD. 

Výpln� otvor�
Okna jsou plastová Vekra premium s izola�ním trojklem (UW = 0,6 W/m2K), 

barevné provedení z vnit�ní i vn�j�í strany v odstínu mahagon. Vnit�ní parapety budou 
d�evot�ískové pota�ené laminem (barva dub). Vn�j�í parapet bude hliníkový extrudovaný 
(hn�dý elox).  

Venkovní vchodové dve�e jsou plastové Vekra classic VD. Posuvné balkonové 
dve�e na terasu z obývacího pokoje budou jednok�ídlé posuvné, pln� prosklené. Vnit�ní 
dve�e budou typu SAPELI s oblo�kovou zárubní v barv� dle výb�ru investora (typ 
dve�ního k�ídla dle výb�ru investora). 

Gará�ová vrata budou sek�ní  EUROWIN DOOR. 

Povrchové úpravy 
Vnit�ní omítky st�n jsou dvouvrstvé s povrchovou úpravou pomocí maleb dle 

investora. Spodní vrstvu tvo�í jádrová omítka Cemix naná�ena strojn�. Vrchní tvo�í vrstva 
�tuková omítka Cemix. 

Vnit�ní obklady a dla�by jsou keramické dle výb�ru investora. Vý�ka a jejich 
umíst�ní je patrné z p�dorysu. 
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Vn�j�í omítka je sou�ástí certifikovaného zateplovacího systému firmy BAUMIT 
OPEN, �ili silikonová s rýhovanou strukturou, odstín sv�tle �edá � �. vzorku 3299 elite 
(vzorník baumit emotion). 

Venkovní obklad soklu a st�n bude proveden pásky KLINKER, barva 
�ervenohn�dý melír (Canberra). 

Ve�keré povrchy je nutno penetrovat dle PD. 

V�trání 
V�echny místnosti v objektu budou odv�trány p�irozen� (infiltrací okny a dve�mi). 

Místnost gará� (103) bude odv�trána pomocí v�tracích otvor� ve st�n� a okny. Odtah par 
z kuchyn� bude zaji�t�n digesto�í s axiálním ventilátorem vyúst�ným p�es st�nu do 
exteriéru. Odv�trání kanalizace je ukon�eno na st�e�e v�trací hlavicí. Nelze spojovat 
odv�trání kanalizace a odv�trání prostoru ostatních místností. Výrobní rozm�ry 
jednotlivých prvk� se up�esní na stavb� dle skute�n� provedených stavebních prací. 

Klempí�ské práce 
Klempí�ské prvky budou provedeny dle �SN 73 3610/2008 � Navrhování 

klempí�ských konstrukcí. Klempí�ské prvky jako oplechování atiky a ostatních prvk� bude 
provedeno z legovaného zinku tl. 0,8mm a nat�eno hn�dou antikorozní barvou. Ve�keré 
klempí�ské výrobky jsou uvedeny ve výpisu klempí�ských prvk� v PD. 

Oplocení  
Na hranici pozemku ze severní strany je navr�en nový zd�ný plot v délce 35,6 m, 

který bude zhotoven rovnob��n� s hranou pozemku a� ke kade�nickému salónu, kde bude 
dozd�no a� ke stavb�. Výpln� plotových polí budou d�ev�né lakované desky. V oplocení 
bude osazena brána o sv�tlém pr�jezdu 5 m a jedna vstupní branka o sv�tlém pr�chodu 1 
m. Pod zd�né oplocení nutno z�ídit základ min. do nezámrzné hloubky cca 800 mm. 
V plotu bude umíst�n také v pilí�i hlavní uzáv�r plynu a el. sk�í�. Ostatní oplocení 
pozemku bude provedeno drát�ným plotem osazeným na ocelové sloupky. Vý�ka 
drát�ného oplocení bude 1600 mm. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

V�echny navr�ené konstrukce spl�ují s rezervou po�adavky �SN 730540 � 2 � 
tepelná ochrana budov viz samostatná p�íloha Tepeln� technické posouzení ve slo�ce C3 
bakalá�ské práce. 

f) Zp�sob zalo�ení objektu s ohledem na výsledky in�enýrsko-geologického a 
hydrogeologického pr�zkumu 

Stavba je zalo�ena na základových pásech na jednoduchém podkladu. Hloubka 
zalo�ení se �ídí nezamrzlou hloubkou a rozná�ecím úhlem betonu. �í�ka základ� je 
spo�ítána orienta�ním výpo�tem viz p�íloha ve slo�ce B bakalá�ské práce. Zemina je 
stabilizovaná, nedochází k výron�m vody z podlo�í. 
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g) Vliv objektu a jeho u�ívání na �ivotní prost�edí a �e�ení p�ípadných 
negativních ú�ink�

Objekt ani jeho následné u�ívání nemá vliv na �ivotní prost�edí, nejsou teda �e�eny 
p�ípadné negativní vlivy. 

h) Dopravní �e�ení 

P�ístup a vjezd do domu jsou z místní zpevn�né komunikace III. t�ídy. 
�í�kové uspo�ádání viz situace. 
Kryty v�ech navrhovaných ploch budou provedeny z betonové dla�by. Obrubníky 

jsou navr�eny betonové. Podkladní a ochranné konstrukce budou z kameniva. 
Zpevn�né plochy jsou navr�eny ve dvou kategoriích: 

- Pochozí zpevn�né plochy  
- P�íjezdová komunikace 

i) Ochrana objektu p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí, protiradonová 
opat�ení 

Stavba má navr�enou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohro�eno 
výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Protiradonová opat�ení není nutno 
navrhovat (radonový index pozemku � minimální), ale bude aplikována hydroizolace 
s ochrannými asfaltovými pásy. 

j) Dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu 

Budou zaji�t�ny po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení 
(dále jen "bezpe�nost práce") p�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montá�ních a 
udr�ovacích prací a p�i pracích s nimi souvisejících (dále jen "stavební práce").  

Budoucí dodavatel stavby bude dodr�ovat v�echny související pracovn� právní 
p�edpisy a povinnosti vyplívající z této vyhlá�ky a navazujících zákon� a vyhlá�ek. 
Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit v�echny osoby, které vstupují na staveni�t�
(pracovi�t�) osobními ochrannými pracovními prost�edky, odpovídajícími ohro�ení, které  
pro tyto osoby z provád�ní stavebních prací vyplývá.  
P�íprava staveb  

Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvo�it 
podmínky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce. Sou�ástí dodavatelské dokumentace je 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici 
na stavb� a musí spl�ovat po�adavky vyhl. 601/2006 Sb. 

Dodavatel stavebních prací musí dodr�ovat povinnosti vyplívající z odevzdání �i 
p�edání staveni�t� (pracovi�t�). Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpe�nosti práce musí být mezi ú�astníky výstavby i ostatními subdodavateli dohodnuty 
p�edem a musí být obsa�eny v zápise o odevzdání staveni�t� (pracovi�t�).  

Práce musí být p�eru�eny p�i ohro�ení pracovník�, stavby (její �ásti) nebo okolí 
vlivem zhor�ených pov�trnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce, stroje nebo za�ízení, vlivem p�írodních �ivl�, p�ípadn� jiných nep�edvídaných 
okolností.  
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P�i p�eru�ení práce v souladu s vyhl. 601/2006 Sb. je nutno provést nezbytná 
opat�ení k ochran� zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis.  

Pro provád�ní stavebních prací za mimo�ádných podmínek musí být v projektu 
stavby stanoveny zásady technických, organiza�ních a p�ípadn� dal�ích opat�ení k zaji�t�ní 
bezpe�nosti práce.  

Vyskytnou-li se mimo�ádné podmínky v pr�b�hu stavebních prací, ur�í dodavatel 
stavebních prací, p�ípadn� ve spolupráci s projektantem, pot�ebná opat�ení k zaji�t�ní 
bezpe�nosti práce. S ur�enými opat�eními musí dodavatel stavebních prací seznámit 
pracovníky, kterých se tato opat�ení týkají.  

Zaji�t�ní bezpe�nosti práce v ochranných pásmech in�enýrských sítí musí být 
provedeno p�edem na základ� písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli 
t�chto sítí, pokud zvlá�tní p�edpisy nestanoví jinak.  

P�i stavební práci v blízkosti za�ízení pod nap�tím se musí u�init opat�ení proti 
dotyku nebo p�iblí�ení k �ástem s nebezpe�ným nap�tím.  

Pracovník nesmí pracovat osamocen� na pracovi�tích, kde není v dohledu nebo 
doslechu dal�í pracovník, který v p�ípad� nehody poskytne nebo p�ivolá pomoc, nebo 
pokud není zaji�t�na jiná ú�inná forma kontroly nebo spojení (dále jen "odlehlé 
pracovi�t�") a v místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z vý�ky a 
v dal�ích p�ípadech, které stanoví odpov�dný pracovník.  

Vstup do �achet, studní, vrt�, �ump, kanál�, nádr�í nebo jiných uzav�ených 
prostor� je zakázán, pokud výskyt zdraví �kodlivých a výbu�ných látek p�esahuje 
p�ípustnou koncentraci. Jejich p�ípadný výskyt musí být pomocí technických opat�ení 
sní�en a musí být zabezpe�eno  
signaliza�ní za�ízení a záchranné prost�edky. Do uzav�ených prostor� musí být zaji�t�n 
dostate�ný p�ívod vzduchu.  

P�i výstavb� musí být dodr�eny po�adavky stanovené vyhlá�kou �. 601/2006 Sb. a 
zp�sob zaji�t�ní práce a technických za�ízení pro výstavbu a budoucí provoz.  
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3. Záv�r 

Rodinný d�m je koncipovaný jako velkoprostorový, s velkým mno�stvím úlo�ných 
prostor�. Hlavní my�lenkou bylo spojit rádoby t�i r�zné obdélníky v jeden celek. 
Dominantou domu je obrovský obývací pokoj slou�ený s kuchyní a jídelnou, jen� je 
vytvo�en dle p�ání investora. Kade�nický salón, který je sou�ástí rodinného domu, je 
provozn� odd�len od bytové jednotky, tudí� m��e být v budoucnu provozován nezávisle 
na bytové jednotce. 

Rodinný d�m je navr�en tak, aby spl�oval v�echny stavebn� technické �e�ení a 
normové podmínky. Snahou bylo zpracovat nejjednodu��í �e�ení, aby stavba byla 
realizovatelná a nákladov� p�ijatelná. Zvolené �e�ení a konstruk�ní uspo�ádání nemusí být 
pova�ováno za jediné. 
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4. Seznam pou�itých zdroj�

Normy: 
�SN 013420 Výkresy pozemních staveb � Kreslení výkres� stavebních �ástí, 

�eský normaliza�ní institut, 2004, 72 stran, �esky 
�SN 734301 Obytné budovy, �eský normaliza�ní institut, 2004, 24 stran, �esky 
�SN 013130 Technické výkresy - Kótování � Základní ustanovení, �eský 

normaliza�ní institut, 2000, 12 stran, �esky 

Vyhlá�ky: 

Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), 
platný od 1. 1. 2007 

Vyhlá�ka �.268/2009 Sb., o obecných technických po�adavcích na stavby 
Vyhlá�ka �.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhlá�ka �.501/2006 Sb., o obecných po�adavcích na vyu�ívání území 
Vyhlá�ka �.433/2006 Sb., o sjednání úmluvy o bezpe�nosti a ochrann� zdraví ve 

stavebnictví 

Elektronický pramen, internetové stránky: 
http://www.wienerberger.cz/ 
http://www.baumit.cz 
http://www.rigips.cz/ 
http://www.cemix.cz/ 
http://www.klinkercentrum.cz/ 
http://www.dektrade.cz/ 

  http://www.isover.cz/ 
  http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.topstep.cz 
http://www.schiedel.cz 
http://www.zelenausporam.cz 

Ve�ejn� dostupná skripta: 
- Mechanika zemin 
- Po�ární bezpe�nost staveb 
- Tepelná technika budov 

Podklady ze cvi�ení: 
- Tepelná technika budov 
- Pozemní stavitelství I, II, III 
- Nauka o budovách I, II 
- Realizace staveb 
- Po�ární bezpe�nost staveb 
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5. Seznam pou�itých zkratek a symbol�

RD  rodinný d�m 
1NP první nadzemní podla�í 
2NP druhé nadzemní podla�í 
XPS extrudovaný polystyren 
EPS p�nový polystyren 
�B �elezobeton 
HI hydroizolace 
TI tepelná izolace 
� �achta 
K plynový kotel 
Z zásobníkový oh�íva� vody 
P	 po�ární úsek 
UP pravený terén 
PT P�vodní terén 
k.ú. Katastrální území 
par.�. Parcelní �íslo 
Bpv Vý�kový systém ,,Balt po vyrovnání� 
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6. Seznam p�íloh 

SLO�KA A � PÍSEMNÉ NÁLE�ITOSTI: 

- Rodinný d�m s provozovnou 
- Popisné údaje vysoko�kolské kvalifika�ní práce 
- Prohlá�ení o shod� listinné a elektronické formy V�KP  

SLO�BA B � P�ÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE: 

1) Výkresová �ást: 
B.01 Studie p�dorysu 1NP 
B.02 Studie p�dorysu 2NP 
B.03 
ez A-A� 
B.04 Pohled ji�ní a severní 
B.05 Pohled západní a východní 

2) Textová �ást: 
B.06 Orienta�ní výpo�et základ�
B.07 Návrh schodi�t�
B.08 Vý�kový modul zdiva 
B.09 Bakalá�ský seminá� � Zelené st�echy 

C) BAKALÁ
SKÝ PROJEKT � SEZNAM P
ÍLOH: 

SLO�KA C1 � �ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A, B, C 
     DLE VYHLÁ�KY �. 499/2006 Sb. 
      

1) Textová �ást: 
C1.01 A Pr�vodní zpráva 
C1.02 B Souhrnná technická zpráva 

2) Výkresová �ást: 
C1.03 Situace �ir�ích vztah�
C1.04 Koordina�ní situace 

SLO�KA C2 � �ÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE F 
     DLE VYHLÁ�KY �. 499/2006 Sb. 
    

1) Textová �ást: 
C2.01 F Technická zpráva 
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2) Výkresová �ást: 
C2.02 Základy 
C2.03 P�dorys 1NP 
C2.04 P�dorys 2NP 
C2.05 
ez A-A� 
C2.06 
ez B-B� 
C2.07 Pohled severní a ji�ní 
C2.08 Pohled východní a západní 
C2.09 Skladba stropu nad 1NP 
C2.10 Skladba stropu nad 2NP 
C2.11 P�dorys st�echy nad 1NP 
C2.12 P�dorys st�echy nad 2NP 
C2.13 Detail 1 
C2.14 Detail 2 
C2.15 Detail 3 
C2.16 Detail 4 
C2.17 Výpis oken 
C2.18 Výpis dve�í 
C2.19 Výpis klempí�ských prvk�
C2.20 Výpis záme�nických prvk�

SLO�KA C3 � TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ A PO�ÁRN�
     BEZPE�NOSTNÍ �E�ENÍ 

1) Textová �ást: 
  C3.01 Tepeln� technická zpráva 
  C3.02 Tepeln� technické výpo�ty 
  C3.03 Technická zpráva po�ární ochrany 

1) Výkresová �ást: 
C3.04 Situace po�ární ochrany 
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7. P�ílohy 

Viz samostatné slo�ky bakalá�ské práce A, B, C1, C2, C3 

Ho�ice         Vypracoval: Petr Bárta 
Kv�ten 2013 


