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Abstrakt 
�e�ením bakalá�ské práce je rodinný d�m v Janové. Objekt má dv� nadzemní podla�í. Je 
navr�en z keramického systému POROTHERM. Zast�e�ení je sedlovou st�echou. Rodinný 
d�m je ur�en pro 4 osoby.�
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m, hydroizolace, balkon, sedlová st�echa, okno, dve�e, podlaha�
�

�

Abstract�
The solution of bachelor´s thesis is family house in Janová. The building has two floors. It is 
designed of ceramic system POROTHERM. Roof is slanting roof. The house is designed for 
four people. 
�

Keywords�
Family house, waterproofing, balcony, slanting roof, windows, door, floor�
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ÚVOD

K �e�ení bakalá�ské práce jsem si vybrala návrh rodinného domu. Rodinný d�m pro 4 
osoby je umíst�n v obci Janová. D�m je men�í velikosti. Má dv� nadzemní podla�í, kdy 
druhé podla�í je �e�eno jako podkroví. Objekt je navr�en ze systému POROTHERM. 
Zast�e�ení je �ikmou st�echou. Dispozi�ní �e�ení stavby je �e�eno v souladu s platnými 
p�edpisy a normami. V objektu se neuva�uje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, 
tudí� jsem se p�i návrhu stavby touto problematikou nezabývala. 
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a) Identifika�ní údaje investora, projektanta a základní údaje o stavb�
Název stavby:  Rodinný d�m 
Druh stavby:   Novostavba 
Místo stavby:  Katastrální území Janová �.p. 918/100 

Jméno a p�íjmení stavebníka:  Josef Bohatý 
Místo trvalého bydli�t� stavebníka: Luh 1995, Vsetín 755 01 

Jméno a p�íjmení projektanta: Jana Blinková 
Kontaktní adresa projektanta: Rokytnice 993, Vsetín 755 01 

b) Údaje o dosavadním vyu�ití pozemku a zastav�nosti území, o 
stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Stavební parcela �. 918/100 ur�ená pro novostavbu rodinného domu není nijak vyu�ívaná, 
nenachází se na ni �ádné stavby, stromy ani ke�e. Vlastníkem pozemku je investor Josef 
Bohatý. Pozemek se nachází v �áste�n� zastav�né �ásti obce Janová, kde jsou v okolí dal�í 
novostavby. Vým�ra pozemku je 922,00 m2. 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
V rámci výstavby RD  bude na pozemku proveden pr�zkum výskytu radonu a zam��ení 
in�enýrských sítí. Vjezd na pozemek bude ze stávající p�íjezdové komunikace. 

d) Informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�
Zpracovaný projekt bude dot�eným orgán�m p�edlo�en k vydání jejich stanovisek. 
P�ípadné po�adavky dot�ených orgán� budou do projektu dopracovány. 

e) Informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu 
Navrhovaný RD spl�uje obecné po�adavky na výstavbu. Stavba RD je navr�ena dle 
obecných po�adavk� na bydlení. Objekt RD je umíst�n a projektován v souladu s územním 
plánem a jeho podmínkami. Pozemek je veden jako p�ístupný k výstavb� RD. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, 
pop�ípad� územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
Podmínky regula�ního plánu jsou spln�ny, na daném pozemku je mo�ná stavba RD. 

g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území 
V rámci výstavby RD nejsou známy �ádné v�cné ani �asové vazby na související a 
podmi�ující stavby ani jiná opat�ení v dot�eném území. 



h) P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 
P�edpokládané zahájení výstavby - srpen 2013 
P�edpokládané ukon�ení výstavby - �íjen 2014 

i) Statické údaje o stavb�
Plocha pozemku  922,00 m2

Zastav�ná plocha RD  105,00 m2

Zpevn�né plochy  50,00 m2

Obytná plocha RD  150,00 m2

U�itková plocha RD  170,00 m2

Po�et nadzemních podla�í 2 
Po�et podzemních podla�í 0 
RD zahrnuje 1 bytovou jednotku. 

P�edpokládané náklady na stavbu RD jsou 3 500 000 K�.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení
a) zhodnocení staveni�t�
Novostavba RD v�etn� napojení na stávající in�enýrské sít� se bude nacházet v Janové na 
pozemku par. �. 918/100. Pozemek je na rovin�, není nijak vyu�íván, nenachází se na n�m 
�ádné stavby, stromy ani ke�e. Polohopisné umíst�ní stavby je patrné z dolo�ené situace 
v m��ítku 1: 250,  kde  jsou patrné vzdálenosti od hranic sousedních pozemk� a napojení 
ve�kerých in�enýrských sítí. 

b) urbanistické a architektonické �e�ení stavby 
Investor se rozhodl koncipovat novostavbu RD tak, �e respektovala m��ítko okolní 
zástavby dom� pro bydlení. Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepený RD s obytným 
podkrovím o p�dorysných rozm�rech 10,15 x 10,15 m s terasou a balkonem o rozm�rech 
10,15 x 1,5 m. Je zast�e�en sedlovou st�echou ze skládané krytiny. Vý�ka objektu je 8,2 m. 
Vstup do domu je orientován na jihovýchod. Parkování je �e�eno zpevn�nou plochou p�ed 
domem. Povrchová úprava fasády RD je vn�j�í omítka. Okna a dve�e jsou d�ev�né,  okna 
opat�ena hliníkovým parapetem. 

c) technické �e�ení stavby 
Jedná se o nepodsklepený samostatn� stojící RD. Základy jsou z prostého betonu, vn�j�í 
nosné zdivo POROTHERM 44 EKO+, nit�ní nosné zdivo POROTHERM 30 P+D, 
POROTHERM 24 Profi, p�í�ky POROTHERM 14 Profi. Stropní konstrukci tvo�í také 
systém POROTHERM. POT Nosníky a keramické vlo�ky MIAKO, vzdálené po 625 a 500 
mm. Okna jsou d�ev�ná eurookna s izola�ním trojsklem. Dve�e d�ev�ná. Schodi�t� bude ze 
�B. Komínové t�leso je ze systému SCHIEDEL. Podlaha v obytných místnostech, na 
chodbách a v kuchyni  z  lamel, v hygienických prostorech keramická dla�ba a technické 
místnosti dla�ba.  

d) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
P�íjezd a p�ístup na pozemek parc. �. 918/100 je z místní komunikace parc. �.  918/68. 

e) �e�ení technické a dopravní infrastruktury 
P�ístup k pozemku bude ze sousední p�íjezdové komunikace. P�i realizaci stavby nebude 
vzhledem k rozsahu prací a umíst�nu pozemku nutno omezit místní komunikaci. 

f) vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany 
Vliv stavby na �ivotní prost�edí není v zásad� negativní. Po dobu provád�ní výstavby RD 
bude okolí stavby mírn� negativn� zatí�eno hlukem od stavebních stroj� a ná�adí. 

g) �e�ení bezbariérového u�ívání 
Stavba RD není �e�ena pro bezbariérový p�ístup. 

h) provedené pr�zkumy a m��ení 
Tento projekt ne�e�í. 



i) údaje o podkladech pro vyty�ení stavby 
Pro vytý�ení stavby bude provedeno vý�kopisné a polohopisné m��ení, které provede 
oprávn�ná osoba dle situace umíst�ní stavby RD. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé objekty 
D�m sestává z jednoho objektu.  Dvoupodla�ní objekt se sedlovou st�echou. P�dorysný 
tvar �tverec. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Vliv stavby na �ivotní prost�edí není v zásad� negativní. Po dobu provád�ní výstavby RD 
bude okolí stavby mírn� negativn� zatí�eno hlukem od stavebních stroj� a ná�adí. Práce 
v no�ních hodinách nebudou provád�ny.

l) BOZP 
V�ichni pracovníci mají být pou�eni o bezpe�nosti. V celém prostoru staveni�t� musí být 
pracovníci vybaveni ochrannými pom�ckami. Provád�ní prací je v souladu s platnými 
p�edpisy o bezpe�nosti práce a ochran� zdraví p�i práci. Dále je nutno dodr�ovat 
po�adavky na bezpe�nost a ochranu p�i práci na pracovi�ti s nebezpe�ím pádu z vý�ky 
nebo do hloubky. 

2. Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ní p�sobící v pr�b�hu výstavby a u�ívání nem�lo za 
následek po�kození stavby, její �ásti, technické vybavení, instalované vybavení nebo 
okolní zástavby 

a) z�ícení stavby nebo její �ásti 
Tento projekt ne�e�í.  

b) v�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 
Tento projekt ne�e�í.  

c) po�kození jiných �ástí stavby, technického za�ízení a vybavení 
Tento projekt ne�e�í.  

d) po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�
Tento projekt ne�e�í. 

3. Po�ární bezpe�nost
Je �e�ená samostatným projektem. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí
Vliv stavby na �ivotní prost�edí v období u�ívání není v zásad� negativní, jedná se o stavbu 
ur�enou k bydlení, bez ne�ádoucích vliv� na �ivotní prost�edí. V rámci stavebních prací 



bude zaji�t�na likvidace odpad�. V období výstavby je nutno po�ítat se zvý�eným hlukem 
zp�sobeným dopravou materiálu a �inností stavebních mechanism�, stroj� a pracovního 
ná�adí. 

5. Bezpe�nost p�i u�ívání
Navrhovaná stavba je bez jakýchkoliv zvý�ených nebo mimo�ádných rizik. Stavba je 
navr�ena a bude provedena tak, aby p�i jejím u�ívání nedocházelo k úraz� uvnit� nebo 
v blízkosti objektu. Bezpe�nost stavby pro její u�ívání je prokázána zkolaudováním stavby 
a jejím uvedením do provozu. Provedení dle vyhlá�ky �. 268/2009 Sb. O technických 
po�adavcích na stavby. 

6. Ochrana proti hluku
Navrhovaná stavba nevykazuje �ádný zdroj zvý�ené hlu�nosti, stavba je navr�ena 
v b��ném prost�edí. Stavebn� d�lící konstrukce jsou navr�eny dle po�adovaných 
normových hodnot.

7. Úspora energie a ochrana tepla
a) spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov 
Je �e�ená samostatným projektem

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby 
Tento projekt ne�e�í. 

8. �e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami o omezenou schopností 
pohybu a orientace
Stavba RD není �e�ena pro bezbariérový p�ístup.

9. Ochrana stavby p�ed vn�j�ími �kodlivinami
Bylo provedeno m��ení radonu v p�dním vzduchu, jeho� výsledkem je stanovení nízkého 
radonového indexu. Stavba proto nevy�aduje realizaci speciálního protiradonového 
opat�ení. V míst� výstavby nejsou známy negativní vlivy vn�j�ího prost�edí na stavbu. 
Pozemek ur�ený k výstavb� se nenachází v zátopovém území, není zde zvý�ená seismicita, 
pozemek není poddolován, nenachází se zde �ádná ochranná a bezpe�nostní pásma. Stavba 
je navr�ena v b��ných podmínkách. 

10. Ochrana obyvatelstva
Stavba RD je navr�ena dle základních po�adavk� na situování a stavební �e�ení stavby 
z hlediska ochrany obyvatelstva. Provedení dle vyhlá�ky �. 268/2009 Sb. O technických 
po�adavcích na stavby. 

11. In�enýrské stavby
a) odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod 



Spla�kové a de��ové vody budou odvád�ny do ve�ejné spla�kové kanalizace p�es revizní 
�achtu umíst�nou na parcele stavebníka. 

b) zásobování vodou 
Objekt je napojen na ve�ejný vodovod. Vodom�rná sestava bude umíst�na ve vodom�rné 
�acht�, umíst�né na parcele stavebníka

c) zásobování energiemi 
Objekt bude napojen  na stávající energetické �ády obce. 

d) �e�ení dopravy 
Na parcele �. 918/100 bude vybudován p�íjezd  z komunikace. Vozovka bude udr�ována 
v �istém stavu, p�ípadné nánosy ne�istot ze stavby budou okam�it� odstran�ny.  

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 
P�ed zahájením stavebních prací se provedou vlastní zemní práce. Nejprve se provede 
skrývka ornice na pozemku a to do hloubky cca 250 mm. Sejmutá ornice se ulo�í na zelený 
pás vedle pozemku. Následn� bude ornice pou�ita pro terénní úpravy po dokon�ení stavby. 
Po dokon�ení stavebních prací se okolí stavby následn� zatravní a dojde k dal�ím 
vegeta�ním úpravám dle po�adavku investora.

f) elektronické komunikace 
Tento projekt ne�e�í.

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb
Tento projekt ne�e�í. V objektu novostavby RD nebudou instalována �ádná výrobní ani 
nevýrobní technologická za�ízení stavby.
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1. Ú�el objektu 
Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepený RD s obytným podkrovím o p�dorysných 
rozm�rech 10,15 x 10,15 m pro �ty��lennou rodinu. RD je napojen na in�enýrské sít� a 
místní komunikaci. 

2. Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního 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 

Architektonické �e�ení
Investor se rozhodl koncipovat novostavbu RD tak, �e respektovala m��ítko okolní 
zástavby dom� pro bydlení. Jedná se o dvoupodla�ní nepodsklepený RD s obytným 
podkrovím o p�dorysných rozm�rech 10,15 x 10,15 m s terasou a balkonem o rozm�rech 
10,15 x 1,5 m. Je zast�e�en sedlovou st�echou ze skládané krytiny. Vý�ka objektu je 8,2 m. 
Vstup do domu je orientován na jihovýchod. Parkování je �e�eno zpevn�nou plochou p�ed 
domem. Povrchová úprava fasády RD je vn�j�í omítka. Okna a dve�e jsou d�ev�né,  okna 
opat�ena hliníkovým parapetem. 

Funk�ní, dispozi�ní a výtvarné �e�ení
Vstup do domu je orientován na jihovýchod.  
1NP- vstup do zádve�í, kde je po pravé stran� umíst�na �atna. P�ímo naproti hlavnímu 
vchodu je chodba, která propojuje na levé stran� technickou místnost a WC se 
schodi��ovým prostorem. P�es chodbu se dostaneme do kuchyn�, která je opat�ena spí�í. 
Jak z chodby od hlavního vstupu, tak z kuchyn� se dostaneme do obývacího pokoje, který 
zárove� slou�í jako jídelna. Z tohoto prostoru je mo�né se dve�mi dostat na venkovní 
terasu. Pomocí dvouramenného schodi�t� se dostaneme do druhého nadzemního podla�í. 
2NP- toto podla�í je obytné podkroví. P�i výstupu schodi�t�m je na pravé stran� koupelna, 
WC a pracovna. Na levé stran� je d�tský pokoj a lo�nice. Z lo�nice se dostaneme dve�mi 
na balkón. 

�e�ení vegeta�ních úprav okolí
Po dokon�ení stavebních prací dojde k zp�tnému ozelen�ní v�ech ploch, které byly 
dot�eny stavební �inností, a které nemají být vyu�ity jako zpevn�né plochy. Zelená plocha 
bude zatravn�na a osázena ke�ovitými rostlinami a men�ími stromy. 

U�ívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Stavba RD není �e�ena pro bezbariérový p�ístup. 

3. Kapacity, u�itkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 
orientace, osv�tlení a oslun�ní 

Plocha pozemku  922,0 m2

Zastav�ná plocha RD  105,00 m2

Zpevn�né plochy  50,00 m2

Obytná plocha RD  150,00 m2



U�itková plocha RD  170,00 m2

Po�et nadzemních podla�í 2 
Po�et podzemních podla�í 0 
RD zahrnuje 1 bytovou jednotku. 

4. Technické a konstruk�ní �e�ení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na 
u�ití objektu a jeho po�adovanou �ivotnost Práce HSV 

Jedná se o nepodsklepený samostatn� stojící RD. Základy jsou z prostého betonu, vn�j�í 
nosné zdivo POROTHERM 44 EKO+, nit�ní nosné zdivo POROTHERM 30 P+D, 
POROTHERM 24 Profi, p�í�ky POROTHERM 14 Profi. Stropní konstrukci tvo�í také 
systém POROTHERM. POT Nosníky a keramické vlo�ky MIAKO, vzdálené po 625 a 500 
mm. Okna jsou d�ev�ná eurookna s izola�ním trojsklem. Dve�e d�ev�ná. Schodi�t� bude ze 
�B. Komínové t�leso je ze systému SCHIEDEL. Podlaha v obytných místnostech, na 
chodbách a v kuchyni z lamel, v hygienických prostorech keramická dla�ba a technické 
místnosti dla�ba.  

4.1. Zemní práce 
P�ed zahájením zemních prácí je t�eba nechat vyty�it ve�kerá p�ípadná podzemní vedení 
in�enýrských sítí od oprávn�ných osob. Zemní práce budu spo�ívat ve skrývce ornice na 
pozemku a to do hloubky cca 250 mm. Ornice bude v plném rozsahu ulo�ena na deponii na 
pozemku pro zp�tné terénní úpravy lokality. Musí být ulo�ena tak, aby nebránila v 
provád�ní stavebních prací �i doprav� a skládce materiálu. Sejmutá ornice bude na 
pozemku udr�ována v bezplevelném stavu a po dokon�ení rodinného domu bude vyu�ita k 
ozelen�ní okolí stavby. Vyt��ená zemina z hloubených rýh bude rovn�� ulo�ena na 
pozemku stavebníka pro pozd�j�í realizaci násyp�. Hloubka zalo�ení objektu je navr�ena 
do nezámrzné hloubky. Výkopy budou provád�ny strojn� a do�i�t�ny ru�n�, tak, aby 
jednotlivé rozm�ry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových 
konstrukcí. Základovou spáru prohlédne p�ed betoná�í statik a ov��í í únosnost zeminy. 
Výkop je t�eba chránit p�ed zaplavením od de��ové vody stékající po terénu. V p�ípad�
intenzivního de�t� bude voda od�erpána �erpadlem z �achty p�ipravené na dn� výkopu. 
Ve�keré podsypy budou hutn�ny po vrstvách na 0,2 MPa.

4.2. Základy 
Základy objektu jsou navr�eny v rozsahu patrném z výkresové �ásti projektové 
dokumentace. Betony pou�ité pro základové konstrukce jsou z prostého betonu t�ídy 
C20/25. V základových konstrukcích je t�eba vynechat prostupy pro domovní rozvody a 
p�ípojky in�enýrských sítí. Podkladní betonová mazanina se vyztu�í pomocí KARI sít�
6/150/150 po celé plo�e.

4.3. Svislé nosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou navr�eny z cihelných tvárnic POROTHERM. Vn�j�í nosné 
zdivo POROTHERM 44 EKO+ na maltu tepeln� izola�ní, vnit�ní nosné zdivo 
POROTHERM 30 P+D, POROTHERM 24 Profi na maltu pro tenké spáry. P�eklady jsou 



takté� navr�eny ze stejného materiálu POROTHERM 70/238, POROTHERM 145/71 
minimální ulo�ení je 125 mm. Vn�j�í p�eklady jsou opat�eny je�t� navíc tepelnou izolací tl. 
90 mm. 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM (nosníky POT a stropní 
vlo�ky MIAKO). Osová vzdálenost POT nosníku je 500 a 625 mm dle výkresu tvaru 
stropu. Minimální ulo�ení nosník� je 125 mm. Nosníky je nutno podep�ít vodorovnými 
d�ev�nými hranoly se sloupky a �ádn� zav�trovány, podlo�eny a zaklínovány. 
Nadbetonávka stropních vlo�ek tl. 60 mm vyztu�ená sva�ovanou sítí. Celková tlou��ka 
stropní konstrukce bude 250 mm. 

4.5. Konstrukce schodi�t�
Vnit�ní schodi�t� je �elezobetonové v�etn� mezipodesty. �í�ka schodi��ového ramene je 
900 mm a mezipodesty 900 mm. Velikost schodi��ových stup�� je 18 x 167,67x270 mm, 
Schodi��ové zábradlí je ve vý�ce 1100 mm. 

4.6. St�e�ní konstrukce 
Zast�e�ení objektu je sedlovou st�echou. D�ev�né konstrukce krovu jsou patrny z 
výkresové �ásti krovu. Minimální vzdálenost d�ev�ných konstrukcí komínového t�lesa je 
50 mm. Pozednici je nutno kotvit do svislých nosných konstrukcí (�b v�nce) cca po 1,5 m. 
St�e�ní krytina je z keramické krytiny TONDACH. Sklon st�e�ních rovin je 35°.

4.7. Komín 
Komínové t�leso je typu UNI 20 ze systému SCHIEDEL vn�j�ích rozm�r� 360 x 360 mm, 
vnit�ního pr�m�ru 200 mm. Komínové t�leso bude nad st�echou v p�edepsané vý�i 
zakon�ené krakorcovou deskou. Komín bude proveden dle podmínek výrobce komínového 
systému a budou dopln�ny typovými prvky pro zaúst�ní topidla �i vybíracími dví�ky. P�ed 
u�íváním objektu je nutno nechat prohlédnout komín oprávn�nou odpov�dnou osobou.

4.8. P�í�ky a d�lící konstrukce 
P�í�ky jsou provedeny z cihel POROTHERM 14 Profi na maltu pro tenké spáry. Nad 
otvory jsou p�eklady POROTHERM. 

4.9. Podlahy 
V obou podla�ích je navr�ena skladba podlahy o celkové tl. 150 mm. P�esné skladby 
podlah a jednotlivé tlou��ky jejich vrstev jsou �e�eny ve výpisu podlah.  

4.10. Výpln� otvor�
Výpln� otvor� jsou samostatn� vypsány ve výpisu PSV. 

4.11. Vnit�ní povrchové úpravy 
Povrchové úpravy st�n: 
St�ny budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové �tukové, v�etn� p�ednást�iku. 
Prostory koupelen, WC, technické místnosti a kuchyn� budou oblo�eny keramickými 



obklady. Zp�sob provedení obklad� bude stanoven v pr�b�hu stavby dle druhu obkladu. 
Pod obklady budou provedeny cementové omítky. 
Povrchové úpravy strop�:  
Stropy budou provedeny jako dvouvrstvé vápenocementové �tukové. Jednotlivé st�ny a 
stropy budou opat�eny nát�rem v barvách dle výb�ru investora (u�ivatele). 

4.12. Tepelná izolace 
Podlaha na terénu: 
- ve skladb� podlahy je navr�ena tepelná izolace z p�nového polystyrenu ISOVER EPS 
200S 
- tl. 110 mm, sou�initel tepelné vodivosti �=0,0374 W/mK 

�ikmá st�echa: 
- mezi krokvemi je navr�ena izolace z minerální plsti  ISOVER UNI 18 
- tl. 180 mm, sou�initel tepelné vodivosti � _=0,0385 W/mK 
- pod krokvemi je navr�ena izolace z minerální plsti  ISOVER UNI 6 
- tl. 60 mm, sou�initel tepelné vodivosti � =0,0385 W/mK

4.13. Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vod�
Hydroizolace spodní stavby: 
Izolace spodní stavby je navr�ena z hydroizola�ní folie FATRAFOL 803 tl. 2,0 mm v�etn�
oboustranné ochranné netkané textilie FATRATEX  H200, která brání mo�nému 
mechanickému po�kození. Folie bude vyta�ena min. 150 mm nad upravený terén. 

Hydroizolace mokrých provoz�: 
V mokrých provozech (koupelna, WC) bude aplikován na st�nách a podlaze systém 
st�rkové hydroizolace. St�rka je aplikována na p�ipravený o�i�t�ný vyrovnaný povrch 
st�ny �i podlahy pod obkladem �i dla�bou. Sou�ástí systému je i lepidlo, spárovací hmota a 
tmel pro podkládání obkladu a dla�by. 

4.14. Truhlá�ské výrobky 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk� jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  vchodové dve�e 

balkonové dve�e 
vnit�ní dve�e 
d�ev�ná okna 
vnit�ní parapetní desky 
ostatní výrobky 

4.15. Záme�nické výrobky 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk� jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  zábradlí na balkon�

schodi��ové madlo a zábradlí 

4.16. Klempí�ské výrobky 
Jednotlivé materiály, druhy a specifikace výrobk� jsou uvedeny ve výpisu PSV. 
Obsahuje:  oplechování parapetu 

podokapní �lab 



svodová de��ová roura 
lemování komína

4.17. Podhledy 
Podhled RIGIPS je v obytném podkroví na pozinkovaném ro�tu.  

5. Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�
Tepeln� technické vlastnosti jednotlivých �ástí konstrukcí a celková energetická bilance 
objektu je dána Energetickým �títkem obálky budovy, který je p�ílohou tepeln�
technického �e�ení projektu. Na základ� výpo�t� jsou u v�ech svislých, vodorovných i 
�ikmých konstrukcí spln�ny po�adované normové hodnoty prostupu tepla dle 	SN 73 
0540-2 (2011). 

6. Zp�sob zalo�ení objektu s ohledem na výsledky 
in�enýrskogeologického a hydrogeologického pr�zkumu 

Pro projekt bakalá�ské práce se uva�ují propustná zeminy. Tudí�  pod podkladním 
betonem není t�eba vrstva �t�rkopísku. 

7. Vliv a jeho u�ívání na �ivotní prost�edí a �e�ení p�ípadných 
negativních ú�ink�

Vzhledem k charakteru zástavby pro bydlení nebude mít pozemek s RD �ádný negativní 
vliv na �ivotní prost�edí. Likvidace domovního odpadu bude provád�na obvyklým 
zp�sobem v míst� stavby. Odpad bude odkládán do ur�ené nádoby umíst�né v p�íst�e�ku 
na hranici pozemku. Pravidelný odvoz bude za úplatu zaji��ovat profesionální firma mající 
s obcí Janová smlouvu k této �innosti. 

8. Dopravní �e�ení 
P�íjezd a p�ístup na pozemek parc. �. 918/100 je z místní komunikace parc. �.  918/68.

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

Bylo provedeno m��ení radonu v p�dním vzduchu, jeho� výsledkem je stanovení nízkého 
radonového indexu. Stavba proto nevy�aduje realizaci speciálního protiradonového 
opat�ení. V míst� výstavby nejsou známy negativní vlivy vn�j�ího prost�edí na stavbu. 
Pozemek ur�ený k výstavb� se nenachází v zátopovém území, není zde zvý�ená seismicita, 
pozemek není poddolován, nenachází se zde �ádná ochranná a bezpe�nostní pásma. Stavba 
je navr�ena v b��ných podmínkách. 
Vliv stavby na �ivotní prost�edí v období u�ívání není v zásad� negativní, jedná se o stavbu 
ur�enou k bydlení, bez ne�ádoucích vliv� na �ivotní prost�edí. V rámci stavebních prací 
bude zaji�t�na likvidace odpad�. V období výstavby je nutno po�ítat se zvý�eným hlukem 
zp�sobeným dopravou materiálu a �inností stavebních mechanism�, stroj� a pracovního 
ná�adí. 



10. Dodr�ení obecných po�adavku na výstavbu 
Umíst�ní stavby je v souladu s vyhlá�kou �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na 
vyu�ívání území. Sousedící parcely nejsou v �ádném p�ípad� dot�eny po�árn�
nebezpe�ným prostorem � viz po�árn� bezpe�nostní �e�ení. Ostatní obecn� technické 
po�adavky byly dodr�eny v souladu s vyhlá�kou �. 268/2009 Sb. o technických 
po�adavcích na stavby.



ZÁV�R 

Výstupem bakalá�ské práce je projektová dokumentace rodinného domu. D�m je navr�en 
jako dvoupodla�ní pro 4 osoby.  

B�hem vypracování této bakalá�ské práce jsem podrobn�ji nahlédla do problematiky 
navrhování pozemních staveb. Ur�it� mi �e�ení této bakalá�ské práce pomohlo k lep�ímu 
pochopení základních princip� p�i navrhování rodinných dom�.
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