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Abstrakt�
P�edm�tem bakalá�ské práce je projekt rodinného domu ur�eného pro bydlení �ty� až 
p�ti �lenné rodiny. Sou�ástí domu je samostatná garáž pro stání jednoho osobního 
automobilu. Objekt bude postaven v nov� vznikající obytné zón� na kraji obce 
Hostkovice. Rodinný d�m je �ešen jako samostatn� stojící, dvoupodlažní, zcela 
podsklepený. V suterénu se nachází technická místnost, sklad, fitness a sauna, vinný 
sklípek a samostatné WC. V prvním nadzemním podlaží se nachází zádve�í, pracovna, 
šatna, kuchyn�, jídelna, obývací pokoj a koupelna. Kuchyn�, jídelna a obývací pokoj 
jsou funk�n� propojeny. Z obývacího pokoje je p�ístup na venkovní terasu sm��ovanou 
do zahrady. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází klidová zóna domu. Jedná se o 
t�i d�tské pokoje a ložnici, dopln�né koupelnou a šatnou. Ze spole�né chodby je p�ístup 
na balkón. Druhé nadzemní podlaží je �ešeno jako obytné podkroví. St�echa je sedlová 
se st�ešním plášt�m z pálených tašek TONDACH. Nosné obvodové suterénní zdivo je 
tvo�eno betonovými bednícími tvárnicemi CS-BETON BEDNÍCÍ TVÁRNICE 30.  
Obvodové zdivo nadzemní �ásti je tvo�eno keramickými tvárnicemi POROTHERM 30 
PROFI. Vodorovná nosná konstrukce je tvo�ena nosníky POT a vložkami MIAKO, ze 
stropního systému POROTHERM. 
�

Klí�ová slova�
Rodinný d�m, dvoupodlažní, zcela podsklepený, sedlová st�echa, garáž. 
  
�

Abstract�
This bachelor’s thesis deals with project of family house designed for four to five 
persons family. Part of the house is independent garage for one personal car. This object 
will be built in newly rise residential zone.on the edge of Hostkovice village. Family 
house is designed as independently standin, two-level and with full basement. In the 
basement there is technical room, warehouse, fitness room and sauna, wine cellar and 
toilet. In the first level there is vestibule, workroom, dressing room, kitchen, dining 
room, living room and bathroom. Kitchen, dining room and living room are connected. 
From living room there is access to outdoor terrace directed to the garden. In the second 
level there is relax zone. It consists of three childs‘ room and bedroom, completed with 
bathroom and dressing room. From the vestibul there is access to the balcony. Second 
level is designed as an attic. Roof is gabled with roof covering of clay tiles TONDACH. 
Supporting perimeter basement walls are composed of concrete formwork blocks CS-
CONCRETE BLOCKS Formwork 30. Circuit walls above ground are made of ceramic 
blocks POROTHERM 30 PRO. Horizontal supporting structure is made of beams POT 
and inserts MIAKO of the ceiling system POROTHERM. 
�

Keywords�
House, a two-level, basement, gabled roof, garage�
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Úvod 

Bakalá�ská práce se zabývá �ešením projektu rodinného domu, který svým 
charakterem uspokojí nároky pro bydlení �ty� až p�ti �lenné rodiny. Sou�ástí domu je 
samostatná garáž pro stání jednoho osobního automobilu. Poloha objektu je situovaná 
v obytné zón� na kraji obce Hostkovice. 

Navržený rodinný d�m je dvoupodlažní zcela podsklepený. Druhé nadzemní podlaží 
je �ešeno jako obytné podkroví. Svou dispozicí je d�m rozd�len na �ást aktivní a 
klidovou. Klidová �ást je koncentrována ve druhém nadzemním podlaží a je tvo�ena 
d�tskými pokoji a ložnicí, dopln�né koupelnou a šatnou. Aktivní �ást je �ešena v prvním 
nadzemním podlaží. Nachází se zde obývací pokoj, kuchyn�, jídelna a pracovna. 
Sou�ástí je koupelna a šatna. V suterénu se nachází technické zázemí domu. Nachází se 
zde také prostory ur�eny k odpo�inku �i r�zným aktivitám. 

 Cílem práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
rodinného domu. P�i navrhování zvolit vhodné dispozi�ní, konstruk�ní a materiálové 
�ešení. Objekt napojit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Dokumentaci 
doplnit o posouzení z hlediska tepelné techniky, požárn� bezpe�nostní �ešení a statické 
posouzení vybraných konstrukcí. 
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A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby:   Rodinný d�m v Hostkovicích 

b) místo stavby:   Hostkovice, Sládkova 70, 78357 Tršice 

k. ú. Hostkovice [759252], p. �. 101/24  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu:  

Petr Bárta, Tršice 38, 78357 Tršice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a p�íjmení:   Barbora Gelatková, Suchonice 36, 78357 Tršice 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta: 

     Barbora Gelatková, Suchonice 36, 78357 Tršice 

c) jméno a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí: 

     Barbora Gelatková, Suchonice 36, 78357 Tršice 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a) Na základ� žádosti podané projektantem vydal stavební ú�ad v Tšicích stavební 
povolení. 

b) Na základ� studie byla vypracována dokumentace pro provedení stavby. 

c) další podklady 

- katastrální mapa 
- �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- �SN 73 4301 Obytné budovy 
- �SN ISO 7519, 7437, 4172 Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb 
- �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- �SN 73 0810 Požární ochrana budov 
- Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
- Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

Stávající pozemek je dosud využíván jako zatravn�ná plocha - pole, bez zvláštního 
užívání. Samotný pozemek se nachází v oblasti ur�ené pro bytovou zástavbu. Následná 
výstavba rodinného domu na tomto pozemku bude v souladu s územním plánem obce 
Hostkovice.  

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nenachází v památkové zón� ani chrán�ném území. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

Navržená stavba nebude nijak narušovat stávající odtokové pom�ry území. Pozemek se 
nenachází v záplavovém území.  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas 

Novostavba rodinného domu je v souladu s územn� plánovací dokumentací. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p�ípad�
stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn�
plánovací dokumentací 

Není �ešeno. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Využití území pro novostavbu rodinného domu je v souladu s územn� plánovací 
dokumentací. Na území nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Spln�ní požadavk� všech dot�ených orgán� a stavebního ú�adu zajistí stavebník. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

Nebyly stanoveny výjimky ani úlevová �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 
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j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru nemovitostí) 
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A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) ú�el užívání stavby 

Novostavba rodinného domu bude sloužit svým charakterem pro bytové pot�eby 
investora. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu pro bydlení. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka) 

Navržená stavba není kulturní památkou, nejsou tedy stanoveny žádné údaje o ochran�
stavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

Technické požadavky jsou spln�ny. 

Stavba rodinného domu není ur�ena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.   

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplívajících z jiných 
právních p�edpis�

Spln�ní požadavk� všech dot�ených orgán� a stavebního ú�adu zajistí stavebník. 
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g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

Nebyly stanoveny výjimky ani úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná plocha, 
po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel�/ pracovník� apod.) 

Zastav�ná plocha objektu (SO 1, SO 2): 169,23 m2

Obestav�ný prostor (SO 1):   1319 m3

Obestav�ný prostor (SO 2):   183 m3

Užitná plocha 1 S:    102,06 m2

Užitná plocha 1 NP:    129,33 m2

Užitná plocha 2 NP:    109,56 m2

Užitná plocha garáže:    24,50 m2

Po�et funk�ních jednotek:   1 
Po�et uživatel�:    4-5 osob  

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s deš�ovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída energetické 
náro�nosti budov apod.) 

Deš�ová voda bude odvád�na do ve�ejné deš�ové kanalizace.  

Domovní odpad bude skladován na vlastním pozemku a následn� odvážen technickými 
službami obce.  

Stanoven pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy, objekt byl za�azen do 
klasifika�ní t�ídy C - vyhovující. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na etapy) 

Zahájení stavby 10/2014  
Dokon�ení stavby 9/ 2015 

1. etapa – výkopové práce, 2. etapa – základové konstrukce, 3. etapa – svislé nosné 
konstrukce (po jednotlivých podlažích), 4. etapa – vodorovné nosné konstrukce a 
schodišt� (po jednotlivých podlažích), 5. etapa – st�ešní konstrukce, 6. etapa – vnit�ní 
dokon�ovací práce, 7. etapa – vn�jší dokon�ovací práce a terénní úpravy 

k) orienta�ní náklady stavby 

Odhadované náklady na provedení stavby cca 4,8 mil K�. 



14 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení

Navržená stavba bude �len�na na dva stavební objekty.  

SO 1 – rodinný d�m  

SO 2 – garáž  

V Brn�, v kv�tnu 2014 

vypracoval 

Barbora Gelatková 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází na okraji nov� vznikající zástavby u obce Hostkovice (okres 
Olomouc). Dle územního plánu se jedná o území, které je ur�eno pro ob�anskou 
zástavbu. Na pozemek je p�ístup z místí komunikace, p�es nov� budovanou zpevn�nou 
komunikaci. Pozemek je rovinatého charakteru s jednoduchými geologickými pom�ry a 
nenachází se v záplavovém území. 

K pozemku jsou p�ivedeny inženýrské sít� – kanalizace splašková a deš�ová, vodovod, 
plynovod, sd�lovací vedení a silové vedení nízkého nap�tí.  Objekt bude na tyto sít�
p�ipojen pomocí nov� budovaných p�ípojek. Napojení elektrické energie v�etn� m��ení 
bude z p�ípojkové sk�ín� umíst�né na vn�jším plášti budovy. Na p�ípojce plynovodu se 
nachází HUP, umíst�ný ve sk�íni na hranici pozemku. P�ípojka pro zásobování objektu 
pitnou vodou je zakon�ená vodom�rnou šachtou na pozemku investora. Objekt bude 
odkanalizován splaškovou a deš�ovou p�ípojkou napojenou p�es revizní šachtu na 
místní kanaliza�ní ve�ejnou sí�. Jedná se o oddílnou kanalizaci. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 

Geologický pr�zkum  – jedná se o jednoduché geologické pom�ry základové p�dy 

Radonový pr�zkum  – pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem 

– nejsou nutná žádná zvláštní proti radonová opat�ení, pro 
ochranu posta�í provedení b�žné hydroizolace 

Prohlídka místa stavby projektantem 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

Pozemek ur�ený pro novostavby rodinného domu se nenachází v žádném ochranném 
ani bezpe�nostním pásmu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o záplavové území, ani poddolované území. Nejsou známy žádné další 
omezení. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavba na odtokové 
pom�ry v území 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Její charakter 
odpovídá okolní zástavb�. Stavba nebude mít vliv na stávající odtokové pom�ry. P�i 
realizaci výstavby nebude výrazn� zvýšena hlu�nost ani prašnost. Nebude nutné 
zasahovat do okolní zástavby. Stavebník zajistí udržování okolí staveništ� a p�íjezdové 
ve�ejné komunikace v �istot�. P�ípadné zne�išt�ní musí být neprodlen� odstran�no. 
Odpady vzniklé b�hem výstavby budou t�íd�ny a odvezeny na p�íslušné skládky 
odpadu.   

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 

P�i provád�ní novostavby rodinného domu nebudou provád�ny žádné bourací ani 
demoli�ní práce. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé d�eviny, není tedy zapot�ebí 
jejich odstran�ní. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé) 

Nedojde k zásahu do zem�d�lského p�dního fondu ani do pozemk� plnících funkci lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Novostavba RD bude napojena na obecní komunikaci pomocí sjezdu z pozemku. Jedná 
se o obytnou zónu bez obecního chodníku, p�ší cesta bude tedy napojena na obecní 
komunikaci. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude �ešeno pomocí samostatných p�ípojek 
z�izovaných v pr�b�hu provád�ní samotné výstavby rodinného domu. 

Na vodovodní p�ípojce bude provedena vodom�rná šachta o pr�m�ru 1200 mm pro 
osazení vodom�ru. Šachta bude umíst�na na pozemku investora. Splaškové a deš�ové 
vody budou odvád�ny oddílnou kanalizací. P�ípojky budou napojeny p�es revizní šachtu 
na místní kanaliza�ní ve�ejnou sí�. Napojení elektrické energie v�etn� m��ení bude 
z p�ípojkové sk�ín� umíst�né na vn�jším plášti budovy, p�ístupné z vn�jšího prost�edí. 
Na p�ípojce plynovodu se nachází HUP, umíst�ný ve sk�íni na hranici pozemku.  

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

Výstavba prob�hne dle �asového harmonogramu. P�i výstavb� budou dodržovány 
pot�ebné technologické p�estávky.  
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B.2 Celkový popis stavby   

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Novostavba rodinného domu bude sloužit svým charakterem pro bytové pot�eby 
investora. Obytnou �ást tvo�í jedna bytová jednotka pro 4-5 osob. Sou�ástí novostavby 
je samostatný objekt garáže, ur�ený pro stání jednoho osobního vozidla. 

Dispozi�ní �ešení obytné �ásti: 

1 S - chodba, fitness a sauna, vinný sklípek, sklad, technická místnost, WC 

1 NP - záv�t�í, zádve�í, pracovna, šatna, chodba, kuchyn�, jídelna, obývací pokoj, 
koupelna 

2 NP - chodba, ložnice, 3 d�tské pokoje, šatna, balkón, koupelna 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 

Pozemek se nachází v oblasti ur�ené pro bytovou zástavbu, kde již probíhá výstavba 
samostatn� stojících rodinných dom�. 

Využití území pro �ešenou novostavbu rodinného domu je v souladu s územn�
plánovací dokumentací. Na území nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky.  

Novostavba rodinného domu je �ešena jako samostatná stavba na vlastním pozemku a 
svou orientací ke sv�tovým stranám pln� využívá výhodu svého umíst�ní. Stavba se 
nachází na rohové parcele mezi ulicemi Horní a Sládkovou. Vchod do rodinného domu 
i vjezd do garáže je z ulice Sládkova. 

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné �ešení 

Jedná se o samostatný objekt rodinného domu a p�ilehlé garáže pro jeden automobil.  

Rodinný d�m je podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
P�dorys objektu je obdélníkového tvaru. Konstruk�ní systém je zd�ný z keramických 
tvárnic POROTHERM (suterénní obvodové zdivo z betonových bednících tvarovek 
vylitých betonem). Obvodový pláš� je zateplen kontaktním zateplovacím systémem a 
omítnut silikonovou omítkou šedomodré barvy. �ást plášt� obložen um�lým kamenem 
tmav� šedé barvy. Zast�ešení domu sedlovou st�echou z pálených st�ešních tašek 
TONDACH, barva �erná engoba. Okna a dve�e jsou plastová, barva zlatý dub. 

Garáž je jednopodlažní, s p�ístupem do podkrovního prostoru. Obdélníkový p�dorys. 
Konstruk�ní systém je zd�ný z keramických tvárnic POROTHERM. Obvodový pláš�
omítnut silikonovou omítkou šedomodré barvy. Zast�ešení garáže sedlovou st�echou 
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z pálených st�ešních tašek TONDACH, barva �erná engoba. Z jedné strany p�esah 
st�echy tvo�í zast�ešený prostor. Okno a dve�e jsou plastová, barva zlatý dub. Garážová 
vrata jsou z ocelových zinkovaných lamel barvy zlatého dubu. 

P�íjezdová komunikace a zpevn�né plochy jsou z betonové dlažby barvy šedé. Terasa 
z prvk� systému WOODPLASTIC, barva palisander. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Do objektu RD vstupujeme v prvním nadzemním podlaží p�es záv�t�í do zádve�í. Odtud 
je p�ístup do podzemního podlaží, šatny, pracovny a chodby, která spojuje hlavní 
obytnou �ást. V této �ásti se nachází kuchyn�, jídelna, obývací pokoj a koupelna. 
Obývací pokoj je p�es jídelnu propojen s kuchyní. Z chodby se také dostaneme do 
obytného podkroví, kde se nachází ložnice, 3 d�tské pokoje, koupelna, šatna a balkón. 
V podzemním podlaží se nachází technická místnost, sklad, fitness se saunou a vinný 
sklípek. 

Základové konstrukce – základové pasy z prostého betonu, základová patka pro 
založení sloupu. Na pasy bude vybetonována podkladní betonová deska. 

Obvodové nosné konstrukce – suterén bednící tvarovky vylité betonem. První nadzemní 
podlaží a podkroví keramické tvárnice POROTHERM. 

Vnit�ní nosné a nenosné konstrukce – keramické tvárnice POROTHERM, 
sádrokartonová p�í�ka. 

Stropní konstrukce – skládané stropy POROTHERM, keramické vložky MIAKO 
uložené na nosníky POT s nadbetonovanou deskou. 

Schodišt� – železobetonové, dvouramenné. 

St�ešní konstrukce – šikmá st�echa, vaznicová krovová soustava. Zateplená mezi 
krokvemi izolací ze skelných vláken ISOVER, pod krokvemi izolací z �edi�ových 
vláken ISOVER. Oplášt�ná sádrokartonem KNAUF. 

Podhled – zav�šený, sádrokartonový KNAUF. Zateplený izolací z �edi�ových ISOVER. 

Hydroizolace - pásy z SBS modifikovaného asfaltu DEKTRADE. 

Obvodový pláš� – suterénní zdivo zateplené kontaktním systémem z nenasákavého 
EPS. Nadzemní podlaží zateplené kontaktním systémem z EPS. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budovaný objekt svou kategorii nespadá do speciálních požadavk� pro pohyb t�chto 
osob. U objektu se nep�edpokládá využívání osob s omezenou schopností pohybu. 
Bezbariérové užívání stavby není �ešeno. 
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B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby

Není p�edm�tem tohoto projektu. Jedná se o novostavbu rodinného domu bez výrobních 
prostor� a charakteristik. Samotná novostavba bude provedena dle p�íslušných �SN a 
technologických p�edpis� výrobc� jednotlivých zabudovaných materiál� a výrobk�. 
Tyto požadavky zajistí kvalitní provedení novostavby a tím vytvo�í dostate�né 
podmínky pro bezpe�né užívání stavby.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení 

Jedná se o samostatný objekt rodinného domu a p�ilehlé garáže pro jeden automobil. 
Rodinný d�m je podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
Garáž je jednopodlažní objekt s možností využití podkrovního prostoru pro skladování. 
Oba objekty jsou zast�ešeny sedlovou st�echou. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení

Osazení objektu 

Osazení objektu bude provedeno na základ� koordina�ní situace. Osazení objektu na 
pozemek bude provedeno oprávn�nou osobou (geodet). Vyty�ovací výkres z d�vodu 
malého rozsahu nebude provád�n.  

Zemní práce (sejmutí stávající zeminy - ornice) 

P�ed zahájením samotných výkop� základových pas� je nutné provést sejmutí ornice. 
P�edpokládá se orni�ní vrstva o mocnosti cca 200 mm (záleží ovšem na skute�né 
tlouš�ce humózní vrstvy v daném míst� pro umíst�ní stavby rodinného domu). Tato 
vrstva bude odt�žena a uložena na skládku zemin na pozemku investora. Tato orni�ní 
vrstva bude použita na finální terénní úpravu pozemku. 

V žádném p�ípad� nesmí být tato humózní zemina použita do násypu pod základové 
konstrukce ani do jiných vrstev mimo finálních ur�ených k zatravn�ní. 

Výkopy 

Výkopy budou provedeny po sejmutí ornice. Výkopy budou provád�ny pro provedení 
základových konstrukcí. Jedná se o výkop hlavní stavební jámy a pro jednotlivé 
základové pasy  a patky rodinného domu a garáže. 

Základová spára bude v nezámrzné hloubce, pro objekt rodinného domu 3,3 m a pro 
objekt garáže 0,8 m pod upraveným terénem - viz jednotlivé výkresy základ�. 
Základová spára musí být v p�vodní rostlé zemin�. 
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Vyt�žená zemina bude uložena na pozemku investora a použita pro zp�tné násypy. 
P�ebyte�ná zemina bude odvezena a uložena na p�íslušnou skládku. 

Násypy 

Budou provád�ny v prostoru hlavní stavební jámy kolem obvodového plášt�
suterénního zdiva. Materiál bude ukládán po vrstvách 200-300 mm a �ádn� hutn�n.  

Okapový chodník a zpevn�né plochy 

Okolo novostavby bude proveden okapový chodník – betonová dlažba tl. 60 mm, 
uložená na kladecí vrstvu z kamenné drt� frakce 4/8 tl. 40 mm a podkladní vrstvu 
z kamenné drt� frakce 8/16, tl. 150 mm. Ší�ka chodníku 750 mm. Lemován záhonovým 
obrubníkem. Stejnou skladbu mají i další zpevn�né komunika�ní plochy. 

Základové konstrukce 

Obvodové a vnit�ní nosné konstrukce budou osazeny, p�es základovou desku, na 
základové roznášecí pasy. Velikost roznášecího pasu u rodinného domu - ší�ka 600 mm, 
hloubka 350 mm; u garáže - ší�ka 400 mm, hloubka 500 mm. Na takto provedený pas 
bude provedena podkladní betonová deska tl. 150 mm, u horního okraje vyztužena sítí 
KARI 6/150/150. Základové pasy a podkladní betonová deska budou provedeny 
z prostého betonu C20/25. 

Pod železobetonovým sloupem bude vybetonována patka 600 x 600 mm, do stejné 
hloubky jako základové pasy. Pro podep�ení d�ev�ných sloup� budou zhotoveny patky 
300 x 300 mm, se zabetonovanými kovovými patkami pro kotvení sloupk�. Hloubka 
základové spáry 800 mm pod úrovní terénu.  

Do základových konstrukcí nutno osadit pr�chodky pro instalace. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

V míst� umíst�ní hydroizolace se nep�edpokládá s tlakovou podzemní vodou. Izolace 
zde bude plnit pouze izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti a také proti p�dnímu radonu. 

Hydroizolaci vodorovnou i svislou bude tvo�it souvrství dvou hydroizola�ních pás�
z SBS modifikovaného asfaltu - DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pásy budou nataveny na podkladní betonovou desku a na omítnuté suterénní zdivo. 
Napojení vodorovné a svislé izolace pomocí zp�tného spoje, viz Detail A (výkres D.1.2 
05). Svislá izolace bude chrán�na proti mechanickému poškození nenasákavou tepelnou 
izolací ISOVER - EPS SOKL 3000 tl. 140 mm. Dále bude opat�ena drenážní vrstvou 
z nopové fólie DEKTRADE - DEKDREN T20, výška nopu 20 mm, chrán�ná z obou 
stran netkanou geotextílií JUTA - GEONETEX S 200. 
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Svislé nosné konstrukce 

Suterénní obvodové zdivo rodinného domu je tvo�eno bednícími tvarovkami CSB 30 - 
250/500/300 (P+D). Tyto tvarovky jsou zmonolitn�ny betonem C 20/25 a vyztuženy 
svislou a vodorovnou výztuží B500B. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU 
RU, na cementový post�ik, tl. 20 mm. Vn�jší omítka jádrová WEBER.DUR - MONU 
RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. Na vn�jší omítku provedena izola�ní a ochranná 
vrstva; viz výše - bod izolace proti zemní vlhkosti. 

Obvodové zdivo prvního nadzemní podlaží a podkroví domu i garáže bude provedeno z 
keramický tvárnic POROTHERM - 30 PROFI. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - 
MONU RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. Vn�jší obvodový pláš� zateplen 
certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS 100F, tl. 140 mm. 
EPS lepeno a kotveno talí�ovými hmoždinkami do zdiva. Na izolaci bude provedena 
armovací vrstva ze sklen�né sí�oviny a lepícího tmelu WEBER.THERM - TECHNIK, 
tl. 3 mm. Následn� omítnuta silikonovou dekorativní omítkou WEBER.PAS – 
SILIKON, tl. 3 mm. �ást plášt� obložena um�lým kamenem VIKO - LÁMANÝ 
KÁMEN LK-08 MIX, tl. 25 mm. 

Vnit�ní nosné zdivo bude provedeno z keramický tvárnic POROTHERM - 24 PROFI. 
Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. 

Keramické tvárnice jsou kladeny na maltu pro tenkovrstvé zd�ní POROTHERM 
PROFI. 

Vnit�ní nenosné svislé konstrukce 

Vnit�ní nenosné zdivo bude provedeno z keramický tvárnic POROTHERM – 11,5 
PROFI. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU RU, na cementový post�ik, tl. 
10 mm. Z d�vodu osazení dve�í do stavebního pouzdra bude p�í�ka mezi jídelnou a 
obývacím pokojem provedena jako sádrokartonová, tl. 125 mm. Nosné profily ší�ky 75 
mm, dvojité oplášt�ní deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém 
provozu), vnit�ní prostor mezi deskami vypln�n tepelnou izolací ISOVER ORSET tl. 40 
mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stopní konstrukce nad 1 S a 1 NP bude provedena jako skládaný strop POROTHERM, 
celková tl. 250 mm (nad garáží 190 mm). Keramické vložky MIAKO uložené na 
nosníky POT s nadbetonovanou deskou tl. 60 mm (garáž 40 mm). Uložení nosník� min. 
125 mm. Ve stropní konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací.  

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový v�nec. 
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P�eklady nad dve�ními a okenními otvory v nosném zdivu z keramických tvárnic budou 
tvo�eny p�eklady POROTHERM 7. P�eklady v nenosném zdivu budou z plochého 
p�ekladu POROTHERM 11,5. V suterénním zdivu budou použity p�eklady RZP. 

Schodišt�

V objektu rodinného domu se nachází dv� dvouramenná schodišt�. Ší�ka ramene 1000 
mm. Ob� schodišt� budou provedeny jako železobetonová deska s dodate�n�
nadbetonovanými stupn�mi. Schodišt� do suterénu bude obloženo keramickou dlažbou, 
do obytného podkroví bude tvo�eno d�ev�nými stupnicemi a podstupnicemi. 

Do p�dního prostoru nad garáží je p�ístup skrz otvor ve stropní konstrukci, pomocí 
sklopných p�dních sch�dk� ukotvených ve stropní konstrukci. 

St�ešní konstrukce 

St�ešní nosná konstrukce bude vaznicové soustavy. Krokve budou osazeny na st�ení 
vaznici a pozednicích, osová vzdálenost 1200 mm. St�ední vaznice bude podporována 
nosnou zdí. Pro ztužení konstrukce budou provedeny kleštiny a to ve dvou úrovních. 

St�ešní nosná konstrukce garáže bude vaznicové soustavy. Krokve budou osazeny na 
pozednicích, osová vzdálenost 1000 mm. Pro ztužení konstrukce budou provedeny 
kleštiny v jedné úrovni. 

St�ešní pláš� bude v oblasti obytného podkroví zateplený mezi krokvemi izolací ze 
skelných vláken ISOVER - UNIROL PLUS tl. 160 mm, pod krokvemi izolací z 
�edi�ových vláken ISOVER – ORSET tl. 80 mm. Na krokve bude uložena pojistná 
hydroizolace difúzn� otev�ená fólie JUTADACH - 135 AP. Následn� p�ipevn�ny 
kontralat� a lat� pr��ezu 40x50 mm. Na n� bude uložena st�ešní krytina z pálených 
tašek TONDACH - STODO 12. Z vnit�ní strany bude krov oplášt�ný sádrokartonovými 
deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém provozu).

Podhled 

V oblasti obytného podkroví bude proveden podhled zav�šený na kleštinách, tvo�ený 
sádrokartonovými deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém provozu). 
Podhled bude zateplen izolací z �edi�ových vláken ISOVER – ORSET tl. 160 mm. Nad 
izolací bude pojistná hydroizolace difúzn� otev�ená fólie JUTADACH - 135 AP. 

Komín

Komín bude dvoupr�duchový. Bude použit komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT. 
Sv�tlý pr��ez vložky 120 mm. Komín bude sloužit pro odvedení spalin plynového kotle 
umíst�ného v technické místnosti v suterénu rodinného domu a od krbové vložky 
(p�ípadn� krbových kamen) na spalování paliva na bázi d�eva umíst�ného v prostoru 
obývacího pokoje. Vybírací dví�ka komínového pr�duchu budou umíst�na v technické 
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místnosti. Prostupy konstrukcemi provést neho�lavé a dle �SN. Komínová hlava bude 
provedena z prefabrikovaného prvku, který se nasadí na ústí komína. Prefabrikovaný 
prvek kon�í nad st�ešní krytinou. To vytvá�í hermetické uzav�ení komína v��i vod�, 
stékající po st�eše. Oplechování se vytahuje pod obklad do výšky dle sklonu st�echy a 
klimatické oblasti, ve které se daný komín nachází.  

Podlaha 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dány charakterem a zp�sobem využití jednotlivých prostor.  
Jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb podlah. 

Okna 

Okna budou provedena z plastových profil� ALUPLAST IDEAL 4000. Zasklení bude 
izola�ním �irým dvojsklem. Barevné provedení zlatý dub (exteriér), bílá (interiér). 
St�ešní okna jsou provedena z plastového profilu s d�ev�ným jádrem VELUX GPU 73 
s izola�ním dvojsklem. Barevné provedení �erná (exteriér), bílá (interiér). Velikost 
oken, v�etn� zp�sobu otevírání je patrné z výkresové dokumentace. 

P�ístup sv�tla pro okna v suterénu zajišt�n pomocí sklepních sv�tlík� MEA 
MULTINORM, pop�ípad� s nástavcem. 

Vnit�ní a vn�jší dve�e 

Vn�jší dve�e budou provedeny z plastových profil� ALUPLAST IDEAL 4000. Zasklení 
bude izola�ním �irým dvojsklem. Barevné provedení zlatý dub (exteriér), bílá (interiér). 
Vchodové dve�e s dve�ní výplní TEHNI zlatý dub. 

Vnit�ní dve�e jsou navrženy jako d�ev�ný sendvi� s povrchovou úpravou fólie – t�eše�. 
Výrobce SOLODOOR. Provedení hladké nebo �áste�n� prosklené. S kovovou nebo 
obložkovou zárubní. S p�echodovou podlahovou lištou. Mezi jídelnou a obývacím 
pokojem dvouk�ídlé posuvné dve�e do stavebního pouzdra, výrobce ECLISSE - pro 
sádrokarton.  

Obklady 

V prostorech s mokrým provozem budou st�ny obloženy keramickým obkladem do 
výšky 1800 mm. V kuchyni a vinném sklípku navržen keramický obklad za kuchy�skou 
linkou, výška obkladu 600 mm, spodní hrana obkladu 800 mm nad úrovní podlahy.  

c) mechanická odolnost a stabilita

Objekt je navržen tak, aby b�hem užívání nedošlo ke ztrát� únosnosti stavby nebo jejich 
�ástí po celou dobu p�edpokládané životnosti stavby. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení

a) technické �ešení 

Osazení nových technických a technologických za�ízení a nové rozvody budou �ešeny v 
souladu s obecn� technickými požadavky na výstavbu, v�etn� požadavk� na požární 
zabezpe�ení objektu. 

Stávající objekt je napojen na distribu�ní sí� nízkého nap�tí p�ípojkou. Pitnou vodou je 
objekt zásoben z ve�ejného vodovodu. Likvidace splaškových a deš�ových vod je 
�ešena napojením na ve�ejnou oddílnou kanalizaci. Plyn je do objektu zaveden 
p�ípojkou, HUP se nachází ve sk�íni na hranici pozemku.  

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

V objektu bude navržen plynový kotel, umíst�ný v technické místnosti. Kotel bude 
sloužit pro oh�ev teplé užitkové vody a k vytáp�ní budovy. Spaliny budou odvád�ny do 
komína. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je �ešeno v samostatné �ásti D.1.3. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Tepeln� technické výpo�ty jsou uvedeny v p�íloze Posouzení konstrukcí na sou�initele 
prostupu tepla U. Objekt je navržen v souladu s �SN 73 0540. Obalové konstrukce na 
styku s vn�jším prost�edím spl�ují požadavky na sou�initel prostupu tepla konstrukcí 
dle již výše uvedené �SN. 

b) energetická náro�nost stavby

Stanoven pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy, objekt byl za�azen do 
klasifika�ní t�ídy C - vyhovující. 

c) posouzení použití alternativních zdroj� energií 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytáp�ní. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prost�edí.  

Objekt vyhovuje na požadavek pro denní osv�tlení. Okna jsou prostorov� v optimální 
velikosti. Pro obytné místnosti denní osv�tlení vyhoví. 
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V�trání místností je �ešeno p�irozeným v�tráním okny. Pouze v místnosti WC 
v suterénu není možné v�trání oknem, bude zde �ešeno nucené v�trání, s vyúst�ním na 
fasádu. V kuchyni je navržena digesto� na odvád�ní výpar� od va�ení.  

Objekt bude vytáp�n otopnými t�lesy, teplovodní soustavou napojenou na plynový 
kotel.  

Provoz budovy nebude mít nep�íznivý vliv na okolí (nezp�sobuje hluk, vibrace, 
prašnost).  

Domovní odpad bude skladován na vlastním pozemku a následn� odvážen technickými 
službami obce. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikání radonu z podloží

Pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Nejsou nutná žádná 
zvláštní proti radonová opat�ení, pro ochranu posta�í provedení b�žné hydroizolace. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

Objekt se nenachází na územní s bludnými proudy.  

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází na území se zvýšenou technickou seizmicitou.

d) ochrana p�ed hlukem

Objekt se nachází v klidové zón� ur�ené pro bydlení, není t�eba �ešit ochranu p�ed 
zvýšeným hlukem. 

e) protipovod�ová opat�ení 

Nejedná se o záplavové území. Není t�eba �ešit protipovod�ová opat�ení.
  

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude �ešeno pomocí samostatných p�ípojek 
z�izovaných v pr�b�hu provád�ní samotné výstavby rodinného domu. 

Na vodovodní p�ípojce bude provedena vodom�rná šachta o pr�m�ru 1200 mm pro 
osazení vodom�ru. Šachta bude umíst�na na pozemku investora. Splaškové a deš�ové 
vody budou odvád�ny oddílnou kanalizací. P�ípojky budou napojeny p�es revizní šachtu 
na místní kanaliza�ní ve�ejnou sí�. Napojení elektrické energie v�etn� m��ení bude 
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z p�ípojkové sk�ín� umíst�né na vn�jším plášti budovy, p�ístupné z vn�jšího prost�edí. 
Na p�ípojce plynovodu se nachází HUP, umíst�ný ve sk�íni na hranici pozemku.  

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce.

B.4 Dopravní �ešení  

a) popis dopravního �ešení 

Na území se nachází stávající obousm�rná ve�ejná komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Novostavba RD bude napojena na obecní komunikaci pomocí sjezdu z pozemku.  

c) doprava v klidu 

Parkovací stání je navrženo v garáži na pozemku investora.  

d) p�ší a cyklistické stezky 

Jedná se o obytnou zónu bez obecního chodníku, p�ší cesta bude tedy napojena na 
obecní komunikaci. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy 

Výrazné terénní úpravy nejsou nutné. Po dokon�ení stavby bude na pozemek vrácena 
sejmutá ornice, následn� zatravn�na.   

b) použité vegeta�ní prvky 

Orná p�da 

c) biotechnická opat�ení 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Hluk v dob� výstavby  

Zp�sob použití stavebních mechanism� v území bude záviset na dodavatelské stavební 
firm�, tento vliv bude z�ejmý pouze po dobu výstavby. Faktor pohody m�že být lokáln�
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narušen p�i výstavb� zejména p�i p�esunech hmot, dovozu stavebních materiál� a 
pohybem mechanism� v území v dob� stavby. Tato skute�nost m�že být výrazn�
eliminována organizací práce související s p�ípravou staveništ�.  

Hluk z dopravy 

Z�stane stávající, nedojde k navýšení dopravy. Veškerá doprava bude po stávajících 
zpevn�ných obecních komunikacích. 

Prašnost v d�sledku výstavby 

Ke zvýšené prašnosti bude docházet pouze po dobu výstavby.  

Zápach 

Neo�ekává se žádná produkce plynných emisí, které by obt�žovaly okolí zápachem. 

Vliv na p�du, floru a faunu 

Stavba nevyžaduje zábor zem�d�lské p�dy. Stavba nemá žádný negativní vliv na floru a 
faunu.  

Vliv na vodu 

Novostavba RD nemá žádný negativní vliv na životní prost�edí - vodu. 

Likvidace odpad�

Stavební su� a jiný stavební odpad vzniklý p�i provád�ní novostavby, bude likvidována 
na p�íslušné skládce odpad� (primárn� bude stavební su� recyklována). �ešeno dle 
katalogu odpad� Vyhláška �. 381/2001 Sb. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�

Nedojde k narušení ekologických funkcí. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé 
d�eviny, není tedy zapot�ebí jejich odstran�ní. V blízkosti stavby se nenachází památné 
stromy ani chrán�né rostliny a živo�ichové.  

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

Není �ešeno. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

Není �ešeno. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p�edpis�

Není nutné navrhnout žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva   

Provedením novostavby rodinného domu �ešeného touto PD nedojde k žádným 
funk�ním zm�nám mající vliv pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Po dobu výstavby budou na staveništi z�ízena do�asná p�ipojovací místa elektrické 
energie a vody. 

b) odvodn�ní staveništ�

Zemina pozemku je propustná, nep�edpokládá se tedy zvýšené hromad�ní deš�ové 
vody. P�ípadná nahromad�ná deš�ová voda bude odvedena do oddílné kanalizace, aby 
nedošlo k znehodnocení p�dy a podmá�ení stavby. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

K pozemku vede stávající ve�ejná komunikace. Bude proveden pouze vjezd na 
staveništ�. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude po dobu výstavby �ešeno z�ízenými 
do�asnými p�ipojovacími místy elektrické energie a vody. Pozd�ji samostatnými 
p�ípojkami z�izovanými v pr�b�hu provád�ní samotné výstavby rodinného domu. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

e) ochrana okolí staveništ� s požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 

P�i z�izování staveništ� nebudou provád�ny žádné bourací ani demoli�ní práce. Na 
pozemku se nenachází žádné vzrostlé d�eviny, není tedy zapot�ebí jejich odstran�ní. 

f) maximální zábor pro staveništ� (do�asné/trvalé) 

Nedojde k zásahu na ostatní pozemky. Veškeré za�ízení staveništ� a skládky materiál�
budou umíst�ny na pozemku investora. 
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g) maximální produkované množství a druh odpad� a emisa�i výstavb�, jejich likvidace 

S odpady, které vzniknou p�i výstavb�, bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001Sb. zákon o odpadech. Vzniklý p�evážn� stavební odpad bude na staveništi 
t�íd�n a poté odvezen na ur�enou skládku odpadu dle výše zmín�ného zákona. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

P�ed zahájením výkop� základových pas� bude provedeno sejmutí ornice. P�edpokládá 
se orni�ní vrstva o mocnosti cca 200 mm (záleží ovšem na skute�né tlouš�ce humózní 
vrstvy v daném míst� pro umíst�ní stavby rodinného domu). Tato vrstva bude odt�žena 
a uložena na skládku zemin na pozemku investora. Tato orni�ní vrstva bude použita na 
finální terénní úpravu pozemku. 

V žádném p�ípad� nesmí být tato humózní zemina použita do násypu pod základové 
konstrukce ani do jiných vrstev mimo finálních ur�ených k zatravn�ní. 

Vyt�žená zemina hlavní stavební jámy a základových pas� bude uložena na pozemku 
investora a použita pro zp�tné násypy. P�ebyte�ná zemina bude odvezena a uložena na 
p�íslušnou skládku. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

Hluk v dob� výstavby  

Zp�sob použití stavebních mechanism� v území bude záviset na dodavatelské stavební 
firm�, tento vliv bude z�ejmý pouze po dobu výstavby. Faktor pohody m�že být lokáln�
narušen p�i výstavb� zejména p�i p�esunech hmot, dovozu stavebních materiál� a 
pohybem mechanism� v území v dob� stavby. Tato skute�nost m�že být výrazn�
eliminována organizací práce související s p�ípravou staveništ�.  

Prašnost v d�sledku výstavby 

Ke zvýšené prašnosti bude docházet pouze po dobu výstavby.  

Likvidace odpad�

Stavební su� a jiný stavební odpad vzniklý p�i provád�ní novostavby, bude likvidována 
na p�íslušné skládce odpad� (primárn� bude stavební su� recyklována). �ešeno dle 
katalogu odpad� Vyhláška �. 381/2001 Sb. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�) 

Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi se bude �ídit dle 591/2006 
Sb. Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na staveništích. 
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Každý pracovník na staveništi bude vybaven ochrannou p�ilbou, rukavicemi, reflexní 
vestou a pracovní obuví (p�íp. gumovými holínkami) 

Pracovníci budou pou�ení a proškoleni o bezpe�nostní práce a ochran� zdraví p�i práci. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

Není �ešeno. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

P�íjezdové komunikace, které slouží pro dopravu na staveništ� se musí udržovat 
v �istot�, p�ípadné v�tší ne�istoty budou odstran�ny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za provozu, 
opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

Není nutné �ešit. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Zahájení stavby 10/2014  
Dokon�ení stavby 9/ 2015 

1. etapa – výkopové práce, 2. etapa – základové konstrukce, 3. etapa – svislé nosné 
konstrukce (po jednotlivých podlažích), 4. etapa – vodorovné nosné konstrukce a 
schodišt� (po jednotlivých podlažích), 5. etapa – st�ešní konstrukce, 6. etapa – vnit�ní 
dokon�ovací práce, 7. etapa – vn�jší dokon�ovací práce a terénní úpravy 

V Brn�, v kv�tnu 2014 

vypracoval 

Barbora Gelatková 
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D Dokumentace objekt� a technických a 
technologických za�ízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení – a) technická zpráva 

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Novostavba rodinného domu bude sloužit svým charakterem pro bytové pot�eby 
investora. Obytnou �ást tvo�í jedna bytová jednotka pro 4-5 osob. Sou�ástí novostavby 
je samostatný objekt garáže, ur�ený pro stání jednoho osobního vozidla. 

Zastav�ná plocha objektu (SO 1, SO 2): 169,23 m2

Obestav�ný prostor (SO 1):   1319 m3

Obestav�ný prostor (SO 2):   183 m3

Užitná plocha 1 S:    102,06 m2

Užitná plocha 1 NP:    129,33 m2

Užitná plocha 2 NP:    109,56 m2

Užitná plocha garáže:    24,50 m2

Po�et funk�ních jednotek:   1 
Po�et uživatel�:    4-5 osob  

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, bezbariérové užívání 
stavby 

Jedná se o samostatný objekt rodinného domu a p�ilehlé garáže pro jeden automobil.  

Rodinný d�m je podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím. 
P�dorys objektu je obdélníkového tvaru. Konstruk�ní systém je zd�ný z keramických 
tvárnic POROTHERM (suterénní obvodové zdivo z betonových bednících tvarovek 
vylitých betonem). Obvodový pláš� je zateplen kontaktním zateplovacím systémem a 
omítnut silikonovou omítkou šedomodré barvy. �ást plášt� obložen um�lým kamenem 
tmav� šedé barvy. Zast�ešení domu sedlovou st�echou z pálených st�ešních tašek 
TONDACH, barva �erná engoba. Okna a dve�e jsou plastová, barva zlatý dub. 

Garáž je jednopodlažní, s p�ístupem do podkrovního prostoru. Obdélníkový p�dorys. 
Konstruk�ní systém je zd�ný z keramických tvárnic POROTHERM. Obvodový pláš�
omítnut silikonovou omítkou šedomodré barvy. Zast�ešení garáže sedlovou st�echou 
z pálených st�ešních tašek TONDACH, barva �erná engoba. Z jedné strany p�esah 
st�echy tvo�í zast�ešený prostor. Okno a dve�e jsou plastová, barva zlatý dub. Garážová 
vrata jsou z ocelových zinkovaných lamel barvy zlatého dubu. 
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P�íjezdová komunikace a zpevn�né plochy jsou z betonové dlažby barvy šedé. Terasa 
z prvk� systému WOODPLASTIC, barva palisander. 

Dispozi�ní �ešení obytné �ásti: 

1 S - chodba, fitness a sauna, vinný sklípek, sklad, technická místnost, WC 

1 NP - záv�t�í, zádve�í, pracovna, šatna, chodba, kuchyn�, jídelna, obývací pokoj, 
koupelna 

2 NP - chodba, ložnice, 3 d�tské pokoje, šatna, balkón, koupelna 

Stavba rodinného domu není ur�ena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.   

Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Do objektu RD vstupujeme v prvním nadzemním podlaží p�es záv�t�í do zádve�í. Odtud 
je p�ístup do podzemního podlaží, šatny, pracovny a chodby, která spojuje hlavní 
obytnou �ást. V této �ásti se nachází kuchyn�, jídelna, obývací pokoj a koupelna. 
Obývací pokoj je p�es jídelnu propojen s kuchyní. Z chodby se také dostaneme do 
obytného podkroví, kde se nachází ložnice, 3 d�tské pokoje, koupelna, šatna a balkón. 
V podzemním podlaží se nachází technická místnost, sklad, fitness se saunou a vinný 
sklípek. 

Základové konstrukce – základové pasy z prostého betonu, základová patka pro 
založení sloupu. Na pasy bude vybetonována podkladní betonová deska. 

Obvodové nosné konstrukce – suterén bednící tvarovky vylité betonem. První nadzemní 
podlaží a podkroví keramické tvárnice POROTHERM. 

Vnit�ní nosné a nenosné konstrukce – keramické tvárnice POROTHERM, 
sádrokartonová p�í�ka. 

Stropní konstrukce – skládané stropy POROTHERM, keramické vložky MIAKO 
uložené na nosníky POT s nadbetonovanou deskou. 

Schodišt� – železobetonové, dvouramenné. 

St�ešní konstrukce – šikmá st�echa, vaznicová krovová soustava. Zateplená mezi 
krokvemi izolací ze skelných vláken ISOVER, pod krokvemi izolací z �edi�ových 
vláken ISOVER. Oplášt�ná sádrokartonem KNAUF. 

Podhled – zav�šený, sádrokartonový KNAUF. Zateplený izolací z �edi�ových ISOVER. 

Hydroizolace - pásy z SBS modifikovaného asfaltu DEKTRADE. 
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Obvodový pláš� – suterénní zdivo zateplené kontaktním systémem z nenasákavého 
EPS. Nadzemní podlaží zateplené kontaktním systémem z EPS. 

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti stavby 

Osazení objektu 

Osazení objektu bude provedeno na základ� koordina�ní situace. Osazení objektu na 
pozemek bude provedeno oprávn�nou osobou (geodet). Vyty�ovací výkres z d�vodu 
malého rozsahu nebude provád�n.  

Zemní práce (sejmutí stávající zeminy - ornice) 

P�ed zahájením samotných výkop� základových pas� je nutné provést sejmutí ornice. 
P�edpokládá se orni�ní vrstva o mocnosti cca 200 mm (záleží ovšem na skute�né 
tlouš�ce humózní vrstvy v daném míst� pro umíst�ní stavby rodinného domu). Tato 
vrstva bude odt�žena a uložena na skládku zemin na pozemku investora. Tato orni�ní 
vrstva bude použita na finální terénní úpravu pozemku. 

V žádném p�ípad� nesmí být tato humózní zemina použita do násypu pod základové 
konstrukce ani do jiných vrstev mimo finálních ur�ených k zatravn�ní. 

Výkopy 

Výkopy budou provedeny po sejmutí ornice. Výkopy budou provád�ny pro provedení 
základových konstrukcí. Jedná se o výkop hlavní stavební jámy a pro jednotlivé 
základové pasy  a patky rodinného domu a garáže. 

Základová spára bude v nezámrzné hloubce, pro objekt rodinného domu 3,3 m a pro 
objekt garáže 0,8 m pod upraveným terénem - viz jednotlivé výkresy základ�. 
Základová spára musí být v p�vodní rostlé zemin�. 

Vyt�žená zemina bude uložena na pozemku investora a použita pro zp�tné násypy. 
P�ebyte�ná zemina bude odvezena a uložena na p�íslušnou skládku. 

Násypy 

Budou provád�ny v prostoru hlavní stavební jámy kolem obvodového plášt�
suterénního zdiva. Materiál bude ukládán po vrstvách 200-300 mm a �ádn� hutn�n.  

Okapový chodník a zpevn�né plochy 

Okolo novostavby bude proveden okapový chodník – betonová dlažba tl. 60 mm, 
uložená na kladecí vrstvu z kamenné drt� frakce 4/8 tl. 40 mm a podkladní vrstvu 
z kamenné drt� frakce 8/16, tl. 150 mm. Ší�ka chodníku 750 mm. Lemován záhonovým 
obrubníkem. Stejnou skladbu mají i další zpevn�né komunika�ní plochy. 
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Základové konstrukce 

Obvodové a vnit�ní nosné konstrukce budou osazeny, p�es základovou desku, na 
základové roznášecí pasy. Velikost roznášecího pasu u rodinného domu - ší�ka 600 mm, 
hloubka 350 mm; u garáže - ší�ka 400 mm, hloubka 500 mm. Na takto provedený pas 
bude provedena podkladní betonová deska tl. 150 mm, u horního okraje vyztužena sítí 
KARI 6/150/150. Základové pasy a podkladní betonová deska budou provedeny 
z prostého betonu C20/25. 

Pod železobetonovým sloupem bude vybetonována patka 600 x 600 mm, do stejné 
hloubky jako základové pasy. Pro podep�ení d�ev�ných sloup� budou zhotoveny patky 
300 x 300 mm, se zabetonovanými kovovými patkami pro kotvení sloupk�. Hloubka 
základové spáry 800 mm pod úrovní terénu.  

Do základových konstrukcí nutno osadit pr�chodky pro instalace. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

V míst� umíst�ní hydroizolace se nep�edpokládá s tlakovou podzemní vodou. Izolace 
zde bude plnit pouze izolaci proti vzlínající zemní vlhkosti a také proti p�dnímu radonu. 

Hydroizolaci vodorovnou i svislou bude tvo�it souvrství dvou hydroizola�ních pás�
z SBS modifikovaného asfaltu - DEKTRADE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
Pásy budou nataveny na podkladní betonovou desku a na omítnuté suterénní zdivo. 
Napojení vodorovné a svislé izolace pomocí zp�tného spoje, viz Detail A (výkres D.1.2 
05). Svislá izolace bude chrán�na proti mechanickému poškození nenasákavou tepelnou 
izolací ISOVER - EPS SOKL 3000 tl. 140 mm. Dále bude opat�ena drenážní vrstvou 
z nopové fólie DEKTRADE - DEKDREN T20, výška nopu 20 mm, chrán�ná z obou 
stran netkanou geotextílií JUTA - GEONETEX S 200. 

Svislé nosné konstrukce 

Suterénní obvodové zdivo rodinného domu je tvo�eno bednícími tvarovkami CSB 30 - 
250/500/300 (P+D). Tyto tvarovky jsou zmonolitn�ny betonem C 20/25 a vyztuženy 
svislou a vodorovnou výztuží B500B. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU 
RU, na cementový post�ik, tl. 20 mm. Vn�jší omítka jádrová WEBER.DUR - MONU 
RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. Na vn�jší omítku provedena izola�ní a ochranná 
vrstva; viz výše - bod izolace proti zemní vlhkosti. 

Obvodové zdivo prvního nadzemní podlaží a podkroví domu i garáže bude provedeno z 
keramický tvárnic POROTHERM - 30 PROFI. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - 
MONU RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. Vn�jší obvodový pláš� zateplen 
certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ISOVER EPS 100F, tl. 140 mm. 
EPS lepeno a kotveno talí�ovými hmoždinkami do zdiva. Na izolaci bude provedena 
armovací vrstva ze sklen�né sí�oviny a lepícího tmelu WEBER.THERM - TECHNIK, 
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tl. 3 mm. Následn� omítnuta silikonovou dekorativní omítkou WEBER.PAS – 
SILIKON, tl. 3 mm. �ást plášt� obložena um�lým kamenem VIKO - LÁMANÝ 
KÁMEN LK-08 MIX, tl. 25 mm. 

Vnit�ní nosné zdivo bude provedeno z keramický tvárnic POROTHERM - 24 PROFI. 
Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU RU, na cementový post�ik, tl. 10 mm. 

Keramické tvárnice jsou kladeny na maltu pro tenkovrstvé zd�ní POROTHERM 
PROFI. 

Vnit�ní nenosné svislé konstrukce 

Vnit�ní nenosné zdivo bude provedeno z keramický tvárnic POROTHERM – 11,5 
PROFI. Vnit�ní omítka jádrová WEBER.DUR - MONU RU, na cementový post�ik, tl. 
10 mm. Z d�vodu osazení dve�í do stavebního pouzdra bude p�í�ka mezi jídelnou a 
obývacím pokojem provedena jako sádrokartonová, tl. 125 mm. Nosné profily ší�ky 75 
mm, dvojité oplášt�ní deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém 
provozu), vnit�ní prostor mezi deskami vypln�n tepelnou izolací ISOVER ORSET tl. 40 
mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stopní konstrukce nad 1 S a 1 NP bude provedena jako skládaný strop POROTHERM, 
celková tl. 250 mm (nad garáží 190 mm). Keramické vložky MIAKO uložené na 
nosníky POT s nadbetonovanou deskou tl. 60 mm (garáž 40 mm). Uložení nosník� min. 
125 mm. Ve stropní konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací.  

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový v�nec. 

P�eklady nad dve�ními a okenními otvory v nosném zdivu z keramických tvárnic budou 
tvo�eny p�eklady POROTHERM 7. P�eklady v nenosném zdivu budou z plochého 
p�ekladu POROTHERM 11,5. V suterénním zdivu budou použity p�eklady RZP. 

Schodišt�

V objektu rodinného domu se nachází dv� dvouramenná schodišt�. Ší�ka ramene 1000 
mm. Ob� schodišt� budou provedeny jako železobetonová deska s dodate�n�
nadbetonovanými stupn�mi. Schodišt� do suterénu bude obloženo keramickou dlažbou, 
do obytného podkroví bude tvo�eno d�ev�nými stupnicemi a podstupnicemi. 

Do p�dního prostoru nad garáží je p�ístup skrz otvor ve stropní konstrukci, pomocí 
sklopných p�dních sch�dk� ukotvených ve stropní konstrukci. 
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St�ešní konstrukce 

St�ešní nosná konstrukce bude vaznicové soustavy. Krokve budou osazeny na st�ení 
vaznici a pozednicích, osová vzdálenost 1200 mm. St�ední vaznice bude podporována 
nosnou zdí. Pro ztužení konstrukce budou provedeny kleštiny a to ve dvou úrovních. 

St�ešní nosná konstrukce garáže bude vaznicové soustavy. Krokve budou osazeny na 
pozednicích, osová vzdálenost 1000 mm. Pro ztužení konstrukce budou provedeny 
kleštiny v jedné úrovni. 

St�ešní pláš� bude v oblasti obytného podkroví zateplený mezi krokvemi izolací ze 
skelných vláken ISOVER - UNIROL PLUS tl. 160 mm, pod krokvemi izolací z 
�edi�ových vláken ISOVER – ORSET tl. 80 mm. Na krokve bude uložena pojistná 
hydroizolace difúzn� otev�ená fólie JUTADACH - 135 AP. Následn� p�ipevn�ny 
kontralat� a lat� pr��ezu 40x50 mm. Na n� bude uložena st�ešní krytina z pálených 
tašek TONDACH - STODO 12. Z vnit�ní strany bude krov oplášt�ný sádrokartonovými 
deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém provozu).

Podhled 

V oblasti obytného podkroví bude proveden podhled zav�šený na kleštinách, tvo�ený 
sádrokartonovými deskami KNAUF WHITE (KNAUF GREEN v mokrém provozu). 
Podhled bude zateplen izolací z �edi�ových vláken ISOVER – ORSET tl. 160 mm. Nad 
izolací bude pojistná hydroizolace difúzn� otev�ená fólie JUTADACH - 135 AP. 

Komín 

Komín bude dvoupr�duchový. Bude použit komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT. 
Sv�tlý pr��ez vložky 120 mm. Komín bude sloužit pro odvedení spalin plynového kotle 
umíst�ného v technické místnosti v suterénu rodinného domu a od krbové vložky 
(p�ípadn� krbových kamen) na spalování paliva na bázi d�eva umíst�ného v prostoru 
obývacího pokoje. Vybírací dví�ka komínového pr�duchu budou umíst�na v technické 
místnosti. Prostupy konstrukcemi provést neho�lavé a dle �SN. Komínová hlava bude 
provedena z prefabrikovaného prvku, který se nasadí na ústí komína. Prefabrikovaný 
prvek kon�í nad st�ešní krytinou. To vytvá�í hermetické uzav�ení komína v��i vod�, 
stékající po st�eše. Oplechování se vytahuje pod obklad do výšky dle sklonu st�echy a 
klimatické oblasti, ve které se daný komín nachází.  

Podlaha 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dány charakterem a zp�sobem využití jednotlivých prostor.  
Jednotlivé skladby jsou uvedeny ve výpisu skladeb podlah. 
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Okna 

Okna budou provedena z plastových profil� ALUPLAST IDEAL 4000. Zasklení bude 
izola�ním �irým dvojsklem. Barevné provedení zlatý dub (exteriér), bílá (interiér). 
St�ešní okna jsou provedena z plastového profilu s d�ev�ným jádrem VELUX GPU 73 
s izola�ním dvojsklem. Barevné provedení �erná (exteriér), bílá (interiér). Velikost 
oken, v�etn� zp�sobu otevírání je patrné z výkresové dokumentace. 

P�ístup sv�tla pro okna v suterénu zajišt�n pomocí sklepních sv�tlík� MEA 
MULTINORM, pop�ípad� s nástavcem. 

Vnit�ní a vn�jší dve�e 

Vn�jší dve�e budou provedeny z plastových profil� ALUPLAST IDEAL 4000. Zasklení 
bude izola�ním �irým dvojsklem. Barevné provedení zlatý dub (exteriér), bílá (interiér). 
Vchodové dve�e s dve�ní výplní TEHNI zlatý dub. 

Vnit�ní dve�e jsou navrženy jako d�ev�ný sendvi� s povrchovou úpravou fólie – t�eše�. 
Výrobce SOLODOOR. Provedení hladké nebo �áste�n� prosklené. S kovovou nebo 
obložkovou zárubní. S p�echodovou podlahovou lištou. Mezi jídelnou a obývacím 
pokojem dvouk�ídlé posuvné dve�e do stavebního pouzdra, výrobce ECLISSE - pro 
sádrokarton.  

Obklady 

V prostorech s mokrým provozem budou st�ny obloženy keramickým obkladem do 
výšky 1800 mm. V kuchyni a vinném sklípku navržen keramický obklad za kuchy�skou 
linkou, výška obkladu 600 mm, spodní hrana obkladu 800 mm nad úrovní podlahy.  

Bezpe�nost p�i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Není p�edm�tem tohoto projektu. Jedná se o novostavbu rodinného domu bez výrobních 
prostor� a charakteristik. Samotná novostavba bude provedena dle p�íslušných �SN a 
technologických p�edpis� výrobc� jednotlivých zabudovaných materiál� a výrobk�. 
Tyto požadavky zajistí kvalitní provedení novostavby a tím vytvo�í dostate�né 
podmínky pro bezpe�né užívání stavby.  

Stavební fyzika - tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - 
popis �ešení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed negativními 
ú�inky vn�jšího prost�edí 

Tepeln� technické výpo�ty jsou uvedeny v p�íloze Posouzení konstrukcí na sou�initele 
prostupu tepla U. Objekt je navržen v souladu s �SN 73 0540. Obalové konstrukce na 
styku s vn�jším prost�edím spl�ují požadavky na sou�initel prostupu tepla konstrukcí 
dle již výše uvedené �SN. 
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Stanoven pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy, objekt byl za�azen do 
klasifika�ní t�ídy C - vyhovující. 

Objekt vyhovuje na požadavek pro denní osv�tlení. Okna jsou prostorov� v optimální 
velikosti. Pro obytné místnosti denní osv�tlení vyhoví. 

V�trání místností je �ešeno p�irozeným v�tráním okny. Pouze v místnosti WC 
v suterénu není možné v�trání oknem, bude zde �ešeno nucené v�trání, s vyúst�ním na 
fasádu. V kuchyni je navržena digesto� na odvád�ní výpar� od va�ení.  

Objekt bude vytáp�n otopnými t�lesy, teplovodní soustavou napojenou na plynový 
kotel.  

Provoz budovy nebude mít nep�íznivý vliv na okolí (nezp�sobuje hluk, vibrace, 
prašnost).  

Domovní odpad bude skladován na vlastním pozemku a následn� odvážen technickými 
službami obce. 

Pozemek se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Nejsou nutná žádná 
zvláštní proti radonová opat�ení, pro ochranu posta�í provedení b�žné hydroizolace. 

Objekt se nachází v klidové zón� ur�ené pro bydlení, není t�eba �ešit ochranu p�ed 
zvýšeným hlukem. 

Nejedná se o záplavové území. Není t�eba �ešit protipovod�ová opat�ení.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je �ešeno v samostatné �ásti D.1.3. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované jakosti 
provedení. 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

Stavební práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a podle daných 
technologických postup�. P�í p�edávání materiál� a prací, bude zkontrolována 
požadovaná jakost. 

Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních požadavk� na provád�ní 
a jakost navržených konstrukcí 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

Stavba bude provedena dle b�žných technologických postup�. Nejsou dány žádné 
zvláštní požadavky na provád�ní a jakost navržených konstrukcí. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených p�íslušnými technologickými p�edpisy a normami 

Není p�edm�tem bakalá�ské práce. 

Výpis použitých norem 

- �SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
- �SN 73 4301 Obytné budovy 
- �SN ISO 7519, 7437, 4172 Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb 
- �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
- �SN 73 0810 Požární ochrana budov 
- Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 
- Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

V Brn�, v kv�tnu 2014 

vypracoval 

Barbora Gelatková 
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Záv�r 

Rodinný d�m byl navržen tak aby co nejlépe vyhovoval pro bydlení b�žné rodiny. 
Dispozi�ní �ešení bylo zvoleno s ohledem na daný pozemek a orientaci ke sv�tovým 
stranám. Celý d�m je funk�n� rozd�len na klidovou a aktivní �ást, tak aby se jednotlivé 
�innosti nijak nerušili. Návrh byl realizován v souladu s platnými p�edpisy a normami. 

Náplní práce bylo zpracování kompletní projektové dokumentace pro provedení 
stavby. Dále posouzení z hlediska tepelné techniky a statické posouzení vybraných 
konstrukcí. Dopln�né textovou �ástí - pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 
technická zpráva a požárn� bezpe�nostní �ešení. Všechny cíle bakalá�ské práce byly 
spln�ny. 
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