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Abstrakt 
 

Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu 
rodinného domu s garáží ve Vodňanech. Je to zděná stavba se dvěma nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Střecha je pultová. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy 
z keramických cihel Heluz. Objekt je situován na rovinném terénu. Zastavěná plocha domu je 
210,62 m2. 
 

Klí čová slova 
Rodinný dům, garáž, keramické cihly, podzemní podlaží, rovinný terén, zastavěná plocha 
  
  
 
 

Abstract 
  
The objective of this thesis is to draw up the design documentation for the construction of a 
single-family house with a garage in Vodňany. It is a brick building with two above-ground 
floors and one underground floor. The roof is a shed. The vertical load-bearing structure, as 
well as the non-structural construction, is designed of Heluz ceramic bricks. The house is 
situated on the flat terrain. The total construction area is 210,62 m2. 
 
Keywords 

Single-family house, garage, ceramic bricks, underground floor, the flat terrain, total 
construction area 
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ÚVOD 
 

Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve Vodňanech v ulici 
Míru na rovinném pozemku, který se nachází v sousedství dvou již postavených rodinných 
domů. Rodinný dům je řešen jako třípodlažní se dvěma nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. K objektu je přistavena garáž. Rodinný dům má hlavní vstup do domu 
situován na severní stranu a dále má dva vedlejší vstupy. Jeden je řešen přes garážový prostor 
také na severní straně domu a druhý vedlejší vstup je přístupný z terasy na západní straně 
přímo do obytné části domu. Konstrukční systém je navržen jako zděný. Stěny suterénu jsou 
vyzděny z betonových tvarovek PREFA Brno o tloušťce 400 mm. Obvodové nosné zdivo 
v prvním a druhém nadzemním podlaží tvoří tepelněizolační cihelné bloky HELUZ STI o 
tloušťce 400 mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z nosných cihelných bloků HELUZ STI 
tloušťky 300 mm a příčkové zdivo HELUZ je tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je 
montovaná z POT nosníků a Miako vložek má mocnost 250 mm. Objekt je zastřešen pultovou 
střechou o sklonu 17%. Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěné pozednice, vaznice a na ně 
kolmé krokve. Střešní krytina je navržena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu 
LINDAB. Jednotlivá podlaží spojuje dvouramenné levotočivé železobetonové schodiště. Pro 
odvod zplodin je v novostavbě zřízeno jednoprůduchové komínové těleso, na které je napojen 
kotel na pevná paliva. V každém nadzemním podlaží se nacházejí koupelny s WC. Budova je 
založena na základových pasech z prostého betonu. 
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a) Identifika ční údaje investora, projektanta a základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Rodinný dům 
Místo stavby:   Vodňany, ulice Míru, parcelní číslo: 1043/3 
Katastrální území:   Vodňany 
Kraj:     Jihočeský 
Investor:    Řeřichová Marie, Mlýnská 58, Strakonice 386 01 
Zodpovědný projektant:  Jakub Iral, Kodádkova 477  
Sousední pozemky:   1043/45  Šílený Václav, č.p. 966 

1043/65  Duchoslav Ladislav, č.p. 1272 
 

Základní charakteristika stavby: 
Rodinný dům je řešen jako třípodlažní se dvěma nadzemními podlažími a jedním 
podzemním podlažím. K objektu je přistavena garáž. Konstrukční systém je navržen jako 
zděný. Stěny suterénu jsou vyzděny z betonových tvarovek PREFA Brno o tloušťce 400 
mm. Obvodové nosné zdivo v prvním a druhém nadzemním podlaží tvoří tepelněizolační 
cihelné bloky HELUZ STI o tloušťce 400 mm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z nosných 
cihelných bloků HELUZ STI tloušťky 300 mm a příčkové zdivo HELUZ je tloušťky 140 
mm. Stropní konstrukce je montovaná z POT nosníků a Miako vložek má mocnost 250 mm. 
Objekt je zastřešen pultovou střechou o sklonu 17%. Nosnou konstrukci krovu tvoří dřevěné 
pozednice, vaznice a na ně kolmé krokve. Střešní krytina je navržena ze žárově 
pozinkovaného ocelového plechu LINDAB. Jednotlivá podlaží spojuje dvouramenné 
levotočivé železobetonové schodiště. Pro odvod zplodin je v novostavbě zřízeno 
jednoprůduchové komínové těleso, na které je napojen kotel na pevná paliva. V každém 
nadzemním podlaží se nacházejí koupelny s WC. Budova je založena na základových 
pasech z prostého betonu. 
 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití pozemku a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 
Pozemek s parcelním číslem 1043/3 se nachází v katastrálním území Vodňany a je ve 
vlastnictví paní Marie Řeřichové. Pozemek je nezastavěný a nachází se v sousedství dvou 
parcel. Plocha pozemku je rovinná a je určena k výstavbě rodinného domu pro bydlení. 
Majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny dle platných předpisů.  
 
 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  
 
Údaje o provedených průzkumech 
Na stavební parcele č. 1043/3 byl proveden geologický a hydrologický průzkum zpracovaný 
odbornou firmou. Hladina podzemní vody je v hloubce 20 metrů pod terénem, proto nebude 
ovlivňovat zakládání stavby. Dále byl proveden radonový průzkum, který zjistil nízké 
radonové riziko. Není nutno provádět proti-radonovou izolaci. 
Napojení na dopravní infrastrukturu  
K parcele bude vybudován sjezd z hlavní příjezdové komunikace v ulici Míru. Příjezdová 
komunikace spadá do vlastnicví města Vodňany. 



Napojení na technickou infrastrukturu 
K objektu budou nově zavedeny přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a vedení nízkého 
napětí. Přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu vedenou v místní 
komunikaci ulice Míru. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou v 
rozporu s ochranou životního prostředí 
Hasičský sbor – objekt je způsobilý z hlediska požární ochrany 
Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní a kanalizační 
přípojka 
Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro rodinné 
domy 
 
 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy 
 
 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Na daném území je zpracován územní plán. Rodinný dům je v souladu s podmínkami 
regulačního plánu a územního rozhodnutí. 
 
 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 
Jedná se o novostavbu s okolním zastavěným územím. Při provádění stavby lze očekávat 
zvýšenou hlučnost a prašnost v bezprostředním okolí staveniště. V souvislosti s okolní 
zástavbou je nutno dodržovat noční klid. V době provádění zemních prací a zásobování 
materiálu na staveniště je možné zvýšení dopravní zátěže na příjezdové komunikaci. Před 
započetím stavebních prací na pozemku a v místech plánovaných přípojek na inženýrské sítě 
budou jednotlivými správci sítí vytýčeny a v terénu označeny stávající sítě. 
 
 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 06/2013 
Předpokládaná termín dokončení stavby: 10/2014  
 
 



Popis postupu výstavby: 
1. Výkopové práce 
2. Základy 
3. Obvodové a vnitřní nosné zdi, stropy 
4. Krov 
5. Přípojky inženýrských sítí 
6. Dokončovací práce – příčky, výplně otvorů na obvodovém plášti, zdravotechnické 

instalace, vytápění, elektroinstalace, omítky vnitřní a venkovní, obklady, podlahy, vnitřní 
výplně otvorů, kompletace, nátěry, malby, atd. 

7. Venkovní úpravy, zpevněné plochy, zelené plochy 
 
 
 
i) Statistické údaje o stavbě 
 
Plocha pozemku:   851,55 m2 
Zastavěná plocha:    210,62 m2 

Procento zastavění:   24,7% 
Užitná plocha:    296,11 m2 
Obestavěný prostor:   1084,91 m3 

Výška hřebene:   + 8,120 m 
Počet bytů:    1 
Orientační hodnota stavby:  5 207 568 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2013                                                                               Vypracoval: Jakub Iral 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
a) zhodnocení staveniště 
Pozemek s parcelním číslem 1043/3 se nachází v katastrálním území Vodňany. Staveniště je 
rovinné bez stávajících staveb a keřů. Pozemkem neprochází žádné ochranné pásmo 
podzemních vedení, sítí ani vodních zdrojů. Příjezdová cesta je řešena sjezdem z hlavní 
komunikace v ulici Míru. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména 
polohou, tvarem, velikostí a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její bezpečné 
užívání. 
 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
Objekt svým urbanistickým řešením zohledňuje okolní zástavbu rodinných domů. Svým 
tvarem a umístěním na daném pozemku zapadá do okolní zástavby. Novostavba rodinného 
domu je řešena jako třípodlažní se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním 
podlažím. K objektu je přistavena garáž. Dům má pultovou střechu stejně jako přistavěná 
garáž. Příjezd a přístup ke stavbě bude z místní komunikace po zpevněné přístupové cestě 
z betonové dlažby. Rodinný dům má hlavní vstup do situován na severní stranu a dále má 
dva vedlejší vstupy. Jeden je řešen přes garážový prostor také na severní straně domu a 
druhý vedlejší vstup je přístupný z terasy na západní straně přímo do obytné části domu. 
 
 
c) technické řešení stavby 
Budova je částečně podsklepená na základových pasech z prostého betonu C20/25. 
Podkladní deska je z betonu C20/25 vyztužená kari sítí s oky  200x200 mm. Konstrukční 
systém je navržen jako zděný. Stěny suterénu jsou vyzděny z betonových tvarovek PREFA 
Brno o tloušťce 400 mm. Obvodové nosné zdivo v prvním a druhém nadzemním podlaží 
tvoří tepelněizolační cihelné bloky HELUZ STI o tloušťce 400 mm. Vnitřní nosné zdivo je 
vyzděno z nosných cihelných bloků HELUZ STI tloušťky 300 mm a příčkové zdivo 
HELUZ je tloušťky 140 mm. Stropní konstrukce je montovaná z POT nosníků a Miako 
vložek má mocnost 250 mm. Objekt je zastřešen pultovou střechou o sklonu 17%. Nosnou 
konstrukci krovu tvoří dřevěné pozednice, vaznice a na ně kolmé krokve. Střešní krytina je 
navržena ze žárově pozinkovaného ocelového plechu LINDAB. Jednotlivá podlaží spojuje 
dvouramenné levotočivé železobetonové schodiště. Pro odvod zplodin je v novostavbě 
zřízeno jednoprůduchové komínové těleso SCHIEDEL, na které je napojen kotel na pevná 
paliva. V každém nadzemním podlaží se nacházejí koupelny s WC. Okna a vchodové dveře 
jsou plastové od firmy OTHERM zasklené izolačním dvojsklem. Dveře v interiéru jsou 
dřevěné osazené do obložkových zárubní, pouze v suterénu jsou dveře osazeny do 
ocelových zárubní. Zdivo v interiéru bude omítnuto jádrovou omítkou CEMIX o tloušťce 15 
mm. Vnější omítky budou provedeny jako šlechtěné o tloušťce 15 mm. Podlahy v 
prostorách s mokrým provozem budou vydlážděny keramickou dlažbou a stěny obloženy 
keramickým soklem. 
 
 
d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
K parcele bude zajištěn příjezd a přístup z místní komunikace po zpevněné přístupové cestě 
z betonové dlažby. Příjezdová komunikace spadá do vlastnicví města Vodňany. K objektu 
budou nově zavedeny přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu a vedení nízkého napětí. 
Přípojky budou napojeny na stávající technickou infrastrukturu vedenou v místní komunikaci 
ulice Míru. 



e) řešení technické a dopravní infrastruktury 
Vodovodní přípojka bude do domu přivedena a napojena pomocí plastové přípojky na 
stávající obecní vodovod, který je veden pod místní komunikací.Vodoměrná šachta bude 
umístěna na pozemku vlastníka stavby. 
 
Kanalizační přípojka pro odvod splaškových vod z objektu je navržena z PVC a vede do 
stávající splaškové kanalizace pod místní komunikací. Na kanalizační přípojce stavby na 
pozemku vlastníka je umístěna revizní šachta. 
 
Přívod plynu bude zajištěn také ze stávajícího vedení plynu pod komunikací v ulici Míru. 
Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku směrem do ulice. 
 
Přípojka elektrického vedení bude napojena na elektroměrnou skříň, která bude umístěna na 
hranici pozemku. Odběrné místo bude napojeno na zařízení distribuční soustavy. 
 
K parcele bude zajištěn příjezd a přístup z místní komunikace po zpevněné přístupové cestě 
z betonové dlažby. Příjezdová komunikace spadá do vlastnicví města Vodňany.  
 
  
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Stavba a její provoz vyvolá jen minimální negativní vlivy na okolí a životní prostředí. Po 
dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení provozu na místní komunikaci, zvýšení 
hladiny hluku a prašnosti prostředí obzvláště při výkopových pracích. Investor bude při 
provádění stavby dbát na co nejnižší působení negativních vlivů. Případné znečištění okolí 
stavby odpady bude ihned likvidováno. Odpady budou tříděny a likvidovány dle zákona 
v předem určených zařízeních. Provoz na komunikaci nesmí být nijak ohrožen a k jeho 
případnému omezení dojde pouze na dobu nezbytně nutnou. Komunikace nesmí sloužit jako 
skládka stavebního materiálu a to ani krátkodobě. 
 
 
g) řešení bezbariérového užívání 
Investorem nebyly stanoveny podmínky na zajištění přístupu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Proto se bezbariérový přístup do rodinného domu neřeší. 
 
 
h) provedené průzkumy a měření 
Na stavební parcele č. 1043/3 byl proveden geologický a hydrologický průzkum zpracovaný 
odbornou firmou. Hladina podzemní vody je v hloubce 20 metrů pod terénem, proto nebude 
ovlivňovat zakládání stavby. Dále byl proveden radonový průzkum, který zjistil nízké 
radonové riziko. Není nutno provádět proti-radonovou izolaci. 
 
 
i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby 
Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Osa komunikace je 6 m 
vzdálena od hranice pozemku. Pro vytyčení jsou určeny dva směrové body, kterými jsou 
poklop kanalizační šachty v komunikaci a bod České státní nivelační sítě. Pozemek se 
nachází ve výšce 398,500 m n. m. ve výškovém systému Bpv. 



j)  členění stavby na jednotlivé soubory 
 
Stavební objekty: -SO-01 – rodinný dům 
    -SO-02 – rodinný dům 
    -SO-03 – rodinný dům 
    -SO-04 – sklad zahradního nářadí 
    -zpevněné plochy (komunikace, chodníky) 
    -nezpevněné plochy, vegetační úpravy 
 
Inženýrské objekty: -vodovodní přípojka 
    -kanalizační přípojka 
    -plynovodní přípojka 
    -přípojka elektrického vedení 
 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Průběh stavby bude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby dojde k 
přechodnému zvýšení provozu na místní komunikaci, zvýšení hladiny hluku a prašnosti 
prostředí obzvláště při výkopových pracích. Při odjezdu vozidel ze staveniště bude nutné 
jejich očištění, aby nedocházelo ke znečištění veřejné komunikace. Případné znečištění okolí 
stavby odpady bude ihned likvidováno. V průběhu výstavby může dojít k případnému 
omezení provozu pouze na dobu nezbytně nutnou.  
 
 

l) BOZP 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Při práci musejí používat 
předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na 
zadavateli, zhotoviteli, popřípadě na stavebním dozoru. 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
Provádění stavebních prací je navrženo tak, aby nedošlo v průběhu realizace stavby a 
užívání stavby k situacím, které by narušily statiku nebo stabilitu objektu a nedošlo tak 
k poškození stavby. Stavba je postavena z obvyklých stavebních materiálů a je 
předpokládáno běžné zatížení při užívání stavby po celou dobu její životnosti. Při realizaci 
stavby je nutné dodržet všechny technologické postupy dané výrobci. 
 
 
3. Požární bezpečnost 
Dle § 14 odst. 3, resp. § 15 odst. 5 vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace 
nebo ČSN EN 54 elektronickou požární signalizací. Montáž a ověření funkčnosti zařízení 
bude doloženo dle návodu výrobce. 



Dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být rodinný dům vybaven alespoň jedním 
přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A. 
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Všechny materiály použité na stavbě jsou hygienicky a zdravotně nezávadné. Větrání 
prostor rodinného domu je zajištěno přirozeně pomocí oken. Likvidace odpadních vod 
dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do kanalizace. Hydroizolace stavby je 
navržena tak, aby zdraví obyvatele nebylo ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních 
konstrukcích. Osvětlení místností je zajištěno dostatečně velkými okny. Při provádění 
veškerých prací je nutno pracovníky řádně proškolit a dodržovat všechny platné předpisy, 
zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006. Veškerá technická zařízení 
musí mít platné atesty a pravidelně prováděné revize. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání 
Stavba je provedena tak, aby pří jejím užívání nedocházelo k úrazům uvnitř stavby nebo 
v jejím okolí a byla tak dodržena předepsaná bezpečnost. 
 
 
6. Ochrana proti hluku  
Veškeré stavební konstrukce a materiály jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - Požadavky. Všechny provedené instalace ve stoupacích šachtách 
budou zaizolovány zvukovou izolací pro tlumení hluku a vibrací. 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Konstrukce navržené ve stavbě splňují normou doporučené požadavky na prostup tepla dle 
ČSN 73 0540-2. Podrobné řešení viz. Tepelně technické posouzení objektu. 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami o omezenou schopností pohybu a orientace 
Investorem nebyly stanoveny podmínky na zajištění přístupu pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Proto se bezbariérový přístup do rodinného domu neřeší. 
 
 

9. Ochrana stavby před vnějšími škodlivinami  
Stavba je navržena tak, aby odolávala běžným, ale i zvýšeným nárokům na ochranu před 
vlivy vnějšího prostředí. Bylo zjištěno nízké radonové riziko, proto není nutné provádět 
proti-radonovou izolaci. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení objektu z hlediska ochrany 
obyvatelstva. Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
 



11. Inženýrské stavby 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Pro odvod splaškových vod z objektu je navržena přípojka z PVC, která vede do stávající 
jednotné kanalizace pod místní komunikací v ulici Míru. Na kanalizační přípojce stavby na 
pozemku vlastníka je umístěna revizní šachta. 
Pro odvod dešťových vod budou sloužit trubky z PVC, které budou svedeny taktéž do 
stávající jednotné kanalizace v ulici Míru. Střešní svody budou zaústěny do lapačů střešních 
splavenin. Zpevněné plochy jsou vyspádované od budovy směrem k zeleni a voda stékající 
z těchto ploch je využita k přirozenému zavlažování zeleně. 
 
 

b) zásobování vodou 
Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována vodovodní plastová přípojka, která 
bude napojena na stávající vodovodní řád, který je veden pod místní komunikací. 
Vodoměrná souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody bude zapojena ve vodoměrné 
šachtě, která bude umístěna na pozemku vlastníka stavby. 
 
 
c) zásobování energiemi 
Přípojka elektrického vedení bude napojena na elektroměrnou skříň, která bude umístěna na 
hranici pozemku. Odběrné místo bude napojeno na zařízení distribuční soustavy. 
 

 
d) řešení dopravy 
K parcele bude zajištěn příjezd a přístup z místní komunikace po zpevněné přístupové cestě 
z betonové dlažby položené do podkladního betonu. Zpevněná plocha bude umožňovat 
parkování max. dvou osobních automobilů. Příjezdová komunikace spadá do vlastnicví města 
Vodňany.  
 

 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby položené do podkladního betonu. 
Budou ukončeny a ohraničeny betonovými obrubníky. Na zbývajících plochách pozemku 
budou provedeny úpravy spojené se zatravněním a výsadbou okrasných dřevin dle 
požadavku investora.  
 
 

f) elektronické komunikace 
Telefonní přípojka ani rozhlas po drátě nebo kabelová televize nejsou předmětem tohoto 
řešení a investor si je zajistí odděleně. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Výrobní i nevýrobní technologická zařízení nejsou součástí novostavby rodinného domu. 
 
V Brně, květen 2013                                                                               Vypracoval: Jakub Iral 



ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace na téma rodinný 
dům v rozsahu určeném v zadání. Projektová dokumentace je provedena v souladu s platnými 
normami a právními předpisy. Je dělena do složek na část textovou, výkresovou a 
výpočtovou. V samostatné složce je k projektové dokumentaci přiložena vypracovaná studie 
rodinného domu.   

Jedná se o novostavbu rodinného domu ve Vodňanech v ulici Míru. Objekt stojí na 
rovinném pozemku. Rodinný dům je řešen jako třípodlažní se dvěma nadzemními podlažími a 
jedním podzemním podlažím. K objektu je přistavena garáž. Konstrukční systém je navržen 
jako zděný. Objekt je zastřešen pultovou střechou o sklonu 17%. Jednotlivá podlaží spojuje 
dvouramenné levotočivé železobetonové schodiště. Pro odvod zplodin je v novostavbě 
zřízeno jednoprůduchové komínové těleso, na které je napojen kotel na pevná paliva. Budova 
je založena na základových pasech z prostého betonu. 
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