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Abstrakt

Cílem bakalářské práce je  návrh  rodinného domu.  Jedná se o jednogenerační 
rodinný dům v  obci  Veverské  Knínice.  Stavba  je  řešena  jako  novostavba  částečně 
podsklepeného rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. 
Stěnový systém tvoří keramické tvárnice Porotherm. Stropní konstrukce je ze systému 
Porotherm Miako. Střecha je sedlová. 

Klí čová slova

Rodinný  dům,  sedlová  střecha,  podkroví,  Porotherm,  strop  Miako,  suterén, 
anglické dvorky, garáž, terasa, lodžie

Abstract

The aim of the bachelor's thesis is to design a family house. This is the one-
generation family house in the village Veverské Knínice. The building is designed as 
a new building with basement, ground floor and attic. Wall system consists of a ceramic 
tile Porotherm. The ceiling construction is from Porotherm Miako. The roof is gable. 

Keywords

Family house,  gable roof,  attic,  Porotherm,  ceiling Miako,  basement,  window 
wells, garage, terrace, loggia
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1 Úvod

Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu. Jedná se o novostavbu v obci 
Veverské  Knínice.  Stavba  je  řešena  jako  novostavba  částečně  podsklepeného 
rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a s obytným podkrovím. Stěnový 
systém tvoří  keramické tvárnice  Porotherm.  Stropní  konstrukce je ze systému 
Porotherm Miako. Střecha je sedlová. Objekt se nachází ve svažitém terénu a je 
určen pro 4-člennou rodinu. V podzemním podlaží se nachází garáž pro 1 vozidlo.

Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohy. Hlavní textová část obsahuje 
náležitosti  bakalářské  práce,  průvodní  zprávu,  souhrnnou  technickou  zprávu  
a technickou zprávu. Přílohy obsahují studie, seminární práci, výkresy a výpočty.

Seminární  práce  se  zaměřuje  na  konstrukce  obvodových  stěn.  V  této  jsou 
nejprve  shrnuty  teoretické  druhy  obvodových  stěn  rozděleny  dle  materiálů. 
Závěrem práce jsem vytvořila  čtyři  různé skladby obvodových stěn a ty jsem 
následně mezi sebou porovnala v několika aspektech.
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2 Textová část práce

A Průvodní zpráva
Objekt: Rodinný dům

Umístění: Veverské Knínice

Investor: Petr Bořil

Projektant: Monika Němečková

A.1 Identifika ční údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby Rodinný dům – Bořil

Místo stavby: katastrální území: Veverské Knínice

parc. č. 1151/71

Předmět projektové dokumentace: novostavba rodinného domu

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Jméno: Petr Bořil

Adresa: Velíškova 18, 

Rožnov pod Radhoštěm 756 61

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno: Monika Němečková

Adresa: Šebelova 734, 

Bílovice nad Svitavou 664 01

A.2 Seznam vstupních podkladů
- katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí

- vizuální průzkum pozemku a okolí

- požadavky investora

- ČSN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k věci
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A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Vlastní  výstavba  se  týká  nezastavěné  parcely  č.  1151/71  nacházející  se  v 
zastavěném  území  Veverské  Knínice.  Další  dotčenou  parcelou  je  1151/168  a 
1151/21, kde bude novostavba napojena na inženýrské sítě.

V současnosti slouží parcela č. 1151/71 jako zahrada pro obyvatele přiléhajícího 
rodinného domu, kteří tento pozemek zároveň vlastní. Celková rozloha pozemku 
je 438 m2.  Pozemek je nezastavěný,  mírně  svažitý.  Nenacházejí  se zde žádné 
stromy. 

b)  údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů)  (památková 
rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území,  záplavové  území 
apod.)

Dotčený  pozemek  se  nenachází  v  památkové  rezervaci,  v  památkové  zóně, 
ve zvlášť chráněném území nebo v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech

Nad  pozemkem  se  nachází  pole,  ze  kterého  přitéká  větší  množství  vody. 
Pozemek  je  však  mírně  svažitý  a  obsahuje  travnaté  plochy,  které  umožňují 
vsakování. Nejsou tedy nutná další opatření. 

d)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací,  nebylo-li  vydáno 
územní  rozhodnutí  nebo  územní  opatření,  popřípadě  nebyl-li  vydán 
územní souhlas

Navržená stavba je v souladu s územním plánem v městské části. Plochy jsou 
zde určeny pro individuální bydlení. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní  smlouvou 
územní rozhodnutí  nahrazující  anebo územním souhlasem, popřípadě  s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 
v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územně plánovací dokumentací

 Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky  a  připomínky  dotčených  orgánů  ke  stavbě  byly  zpracovány 
do dokumentace pro stavební řízení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou žádné další související nebo podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí)

Seznam dotčených pozemků:

1151/168 – orná půda

vlastnické právo – Obec Veverské Knínice

1151/21  - orná půda

vlastnické právo – Obec Veverské Knínice

Seznam sousedních pozemků:

1151/70 – orná půda

1151/159 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo – Štamberová Klára DiS

1151/72 – orná půda

1151/157 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo – Dvořák Oldřich a Dvořáková Jana

1151/167 – orná půda

vlastnické právo – Smutná Anna Ing. 

1151/43- zahrada

1151/155 – zastavěná plocha a nádvoří

vlastnické právo – Janda Radek a Jandová Jitka
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1151/44 – orná půda

vlastnické právo – Krejčí Vladimír Ing. 

1151/22- orná půda

vlastnické právo – Knee Rostislav a Kneeová Iveta Bc. 

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu rodinného domu a terénní úpravy přilehlého pozemku.

b) účel užívání stavby

Stavba bude užívána pouze pro trvalé rodinné bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d)  údaje  o  ochraně  stavby  podle  jiných  právních  předpisů1)  (kulturní 
památka apod.)

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. Pozemek se 
nenachází v oblasti chráněného ložiskového území, ani v poddolovaném území. 

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP (přírodní parky, 
ochranná  pásma  vodních  zdrojů,  rezervace  UNESCO,  chráněná  území,  NP, 
CHKO)

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba  je  navržena  v  souladu  s  technickými  a  právními  předpisy  platnými 
v době zpracování dokumentace.

Stavbu není nutno řešit bezbariérově.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů)

Požadavky  a  připomínky  dotčených  orgánů  ke  stavbě  byly  zpracovány 
do dokumentace pro stavební řízení.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Z hlediska stavby zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.

14



h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich  velikosti,  počet  uživatelů  / 
pracovníků apod.)

Zastavěná plocha: 142 m2

Obestavěný prostor: 1704 m3

Užitná plocha:  309 m2

Počet jednotek: 1

Počet uživatelů: 4 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.)

Bilance potřeby vody: 

4 osoby 180l/os/den = 720 l/den

Maximální denní potřeba vody Q=720x1,25 = 0,9m3/den

Maximální hodinová spotřeba vody Q=720x1,8/24= 54 l/hod = 0,015 l/sec

Roční potřeba vody Qrok = 263 m3/rok

Bilance splaškových odpadních vod: 

Denní 720 l/den

Roční 263 m3/rok

Celková roční spotřeba elektrické energie: 

7 MWh/rok

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy)

Doba realizace: 12 měsíců

k) orientační náklady stavby

5 120 000 Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01 – Rodinný dům

SO 02 – vodovodní přípojka

SO 03 – kanalizační přípojka
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SO 04 – přípojka NN

SO 05 – příjezdová komunikace

Předkládaná  dokumentace  je  zpracována  pouze  pro  stavební  objekt  SO01  – 
Rodinný dům. 
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B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Vlastní  výstavba  se  týká  nezastavěné  parcely  č.  1151/71  nacházející  se 
v zastavěném území Veverské Knínice.  Další  dotčenou parcelou je 1151/168 a 
1151/21, kde bude novostavba napojena na inženýrské sítě.

V současnosti slouží parcela č. 1151/71 jako zahrada pro obyvatele přiléhajícího 
rodinný dům, kteří tento pozemek zároveň vlastní. Celková rozloha pozemku je 
438 m2. Pozemek je nezastavěný, mírně svažitý. 

Pozemek je zatravněn. Nenacházejí se zde žádné stromy.

b) výčet a závěry provedených průzkumů  a rozborů  (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Vizuální průzkum parcely

- Katastrální mapa 

- Geologický průzkum:

Z výsledku lze stavbu zařadit do nízkého radonového indexu pozemku. Není tedy 
nutno chránit proti pronikání radonu z geologického podloží. 

- Hydrogeologický průzkum: 

Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na stavbu. 

- Inženýrsko-geologický průzkum:

Únosnost zeminy je dostatečná.

- Informace o radonovém indexu:

Stavební parcela se nachází v území s nízkým radonovým indexem. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně. 

Pozemek  se  nenachází  v  oblasti  chráněného  ložiskového  území,  ani 
v poddolovaném území. 
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Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP (přírodní parky, 
ochranná  pásma  vodních  zdrojů,  rezervace  UNESCO,  chráněná  území,  NP, 
CHKO)

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

Nad  pozemkem  se  nachází  pole,  ze  kterého  přitéká  větší  množství  vody. 
Pozemek  je  však  mírně  svažitý  a  obsahuje  travnaté  plochy,  které  umožňují 
vsakování. Nejsou tedy nutná další opatření.

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

e)  vliv  stavby na okolní  stavby a pozemky,  ochrana okolí,  vliv  stavby na 
odtokové poměry v území,

Při provádění prací bude dodržována ČSN 18 915 Práce s půdou.

Vnitrostaveništní komunikace budou zpevněny pro zmírnění prašnosti. Dopravní 
prostředky  budou  před  jejich  výjezdem  důkladně  očištěny.  Při  dlouhodobém 
suchu bude staveniště skrápěno.

S  veškerými  odpady  bude  náležitě  nakládáno  ve  smyslu  ustanovení  zák. 
č. 185/2001 Sb. o odpadech

Na okolní stavby a pozemky bude mít zamýšlená stavba minimální negativní 
vliv.  Negativní  vliv  bude  mít  stavba  v  průběhu  výstavby  zvýšeným  hlukem 
v pracovní  době  z  důvodu  použití  standartních  stavebních  strojů.  

Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku se nenacházejí  žádné stávající  stavby,  nejsou tedy nutné žádné 
demolice.  Zároveň  se  zde nenacházejí  žádné  stromy a  není  nutné  ani  kácení 
dřevin. 

g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Pozemky nejsou zahrnuty  do  zemědělského půdního  fondu ani  do  pozemků 
určených pro plnění funkcí lesa.

h)  územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu),
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Dopravní napojení - Objekt bude napojen na komunikaci na pozemku 1151/21. 
Komunikace vede na jižní  straně  pozemku.  Bude  
vystavěna zámková dlažba vedoucí až k objektu.

Vodovod  - Vodovodní  přípojka  bude  přivedena  na  pozemek.  
Vodoměrná  šachta  bude  osazena  na  pozemku.  Potrubí  
v zemi je uloženo v pískovém loži.  Nad potrubím (cca  
300 mm) venkovního vodovodu bude uložena výstražná  
fólie modré barvy.

Kanalizace - Přípojka splaškové kanalizace bude přivedena na pozemek, 
kde bude ukončena revizní šachtou ze železobetonových  
prefabrikátů.  Potrubí  bude  uloženo  do  pískového  lože  
10 cm a obsypu 30 cm nad vrchol potrubí. Nad potrubím 
nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty.

Dešťová kanalizace - Dešťová voda je zasakována na pozemku. Voda ze střechy 
objektu bude odváděna venkovními okapními svody přes 
lapače  krytiny  svodnými  potrubími  do  plastové  jímky  
o objemu  cca  6,5  m3.  Odtud  bude  voda  přepadem  
odvedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude voda 
vsakovat  do  okolí  zeminy.  Nádrž  bude  vybavena  
čerpadlem pro využití dešťové vody pro zahradní účely. 

Elektřina - NN přípojka bude přivedena na pozemek. Elektroměrová 
rozvodnice bude umístěna v oplocení pozemku. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

V rámci  stavby  nejsou  žádné  podmiňující  investice.  Stavba  nebude  členěna 
na etapy. Časová realizace se předpokládá od června 2015 do června 2016.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

V projektu  je  řešena  novostavba  rodinného  domu  ve  Veverských  Knínicích. 
Objekt  bude  využíván  pouze  pro  účely  trvalého  individuálního  bydlení. 
Předpokládá se bydlení 4 osob. 

Účel stavby: Rodinné bydlení

Zastavěná plocha: 142 m2

Obestavěný prostor: 1704 m3

Užitná plocha: 309 m2

Počet jednotek: 1

Počet uživatelů: 4 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pozemek se nachází mezi dvěma rodinnými domy. Pozemek je užší a objekt se 
tedy  nachází  v  těsné  blízkosti  stávajících  objektů  na  okolních  pozemcích. 
Na západní straně je odstup od sousedního objektu menší než 7 m a nenachází se 
zde tedy okna obytných místností.  Objekt  se  bude nacházet  zhruba ve stejné 
vzdálenosti od hlavní komunikace jako okolní stavby, aby nenarušil vzhled okolí.

b)  architektonické  řešení  -  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a 
barevné řešení

Jedná  se o  částečně  podsklepenou  budovu s  jedním nadzemním podlažím a 
obytným podkrovím. Objekt má sedlovou střechou. Budova je určena pro rodinné 
bydlení. V prvním podlaží se nachází WC, koupelna, pokoj pro hosty, kuchyň a 
obývací pokoj.  Ve druhém podlaží se nachází 2 pokoje, ložnice, šatna, koupelna, 
WC.  V  suterénu  se  nachází  sklad  potravin,  garáž  pro jedno  vozidlo,  sklad, 
technická místnost.  Další  parkování je  možno před garáží  na zámkové dlažbě, 
která je ve sklonu 5% směrem ke garáži.

Základy jsou zhotoveny z betonu prostého C20/25. Nosné zdivo je zhotoveno 
z tvarovek  Porotherm  44  EKO+  Profi.  Stropní  konstrukce  jsou  montované 
z nosníků a tvarovek Porotherm Miako. Příčky budou zhotoveny ze sádrokartonu 
systému  Rigips  tloušťky  100  mm.  Schodiště  je  železobetonové  monolitické. 
Střecha je sedlová ze dřevěných prvků soustavy krokví s pálenými keramickými 
taškami.  

Střední  část  objektu  na  severní  a  jižní  straně  budou  obloženy  kamenným 
obkladem.  Stejně  tak suterénní stěna.  Zbytek domu je omítnut. Barevné řešení 
budovy je součástí výkresové části projektové dokumentace. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Budova bude využívána pro rodinné bydlení. V podzemním podlaží se nachází 
skladovací plochy a garáž pro jedno vozidlo.  Suterén není uvažován pro trvalý 
pobyt,  je zde tedy navrhována nižší  teplota vzduchu. 1.NP slouží  pro rekreaci 
rodiny, stravování a pro ubytování hosta. Zároveň  se zde nachází velká terasa, 
která je částečně kryta ze tří stran. 2.NP slouží ke spánku rodiny a hygieně. Jsou 
zde celkem 2 dětské pokoje a jedna ložnice. Celkem je tedy uvažována 4 členná 
rodina.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt není řešen jako bezbariérový.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo 
k úrazům.  Požadavky  na  bezpečnost  při  provádění  staveb  jsou  upraveny 
Vyhláškou č.  591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. o bezpečnosti  práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt 
nebo tak, jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude 
udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací 
práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

 Zábradlí  budou osazena ve výškách dle normových hodnot.  Veškerá zařízení 
v budově budou certifikována dle právních předpisů. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Objekt je tvořen podélným stěnovým konstrukčním systémem. Nosné stěny dělí 
objekt na 3 části. Střecha je sedlová ze soustavy dřevěných krokví. 

b) konstrukční a materiálové řešení,

Základy  zhotoveny  z  betonu  prostého  C20/25.  Nosné  zdivo  je  zhotoveno 
z tvarovek  Porotherm  44  EKO+  Profi.  Stěny  suterénu  jsou  ze  systému 
VELOX,z exteriéru  obloženy  polystyrenem  a  kamenným  obkladem.  Stropní 
konstrukce jsou montované z nosníků a tvarovek Porotherm Miako. Příčky budou 
zhotoveny  ze  sádrokartonu  systému  Rigips.  Schodiště  je  železobetonové 
monolitické. Střecha je sedlová ze dřevěných prvků soustavy krokví s pálenými 
keramickými taškami. 

c) mechanická odolnost a stabilita.

Veškeré  stavební  dílce  jsou  z  tradičních  materiálů,  rozměrů  a  technologií. 
Statická únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Objekt  bude  zemním  vedením  napojen  na  distribuční  sítě  nízkého  napětí 
přípojkou.  

Pitnou  vodou  bude  objekt  zásoben  z  veřejného  vodovodu.  Likvidace 
splaškových  vod  bude  řešena  napojením na  veřejnou  kanalizaci.  Objekt  bude 
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vytápěn kombinovaným kotlem (elektro + tuhá paliva).

b) výčet technických a technologických zařízení.

Jednotlivá  technická  zařízení  jsou  zakreslena  a  popsána  v  dílčích  částech 
projektové dokumentace.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Podrobně  je  požárně  bezpečnostní  řešení  zpracováno  v  samostatné  příloze 
ve složce č. 5. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Podrobně je energetická náročnost stavby řešena v samostatné příloze ve složce 
č. 6 – Stavební fyzika.

b) energetická náročnost stavby,

Podrobně je energetická náročnost stavby řešena v samostatné příloze ve složce 
č. 6 – Stavební fyzika.

Energetická náročnost třídy B – úsporná.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Objekt  nevyužívá  alternativních  zdrojů  energií,  ani  nejsou  do  budouvcna 
uvažovány.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.).

Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT a 
klimatizační jednotky. Odvětrání kuchyně bude zajištěno nuceným podtlakovým 
větráním  pomocí  ventilátoru  a  bude  vyvedeno  potrubím  na  fasádu.  Denní 
osvětlení  a  proslunění  je  zajištěno  navrženými  prosklenými  plochami  výplní 
otvorů.  Umělé  osvětlení  bude  zajištěno  jednotlivými  svítidly  dle  výběru 
stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován 
žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové 
poměry pro okolí.
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Na pozemku je dle geologické mapy nízký radonový index, není  tedy nutno 
provádět speciální protiradonová opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy,

Nepředpokládá se riziko bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 

d) ochrana před hlukem,

Při  provádění  i  užívání  stavby je nutno dodržet  nařízení  vlády 148/2006 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) protipovodňová opatření.

Nad  pozemkem  se  nachází  pole,  ze  kterého  přitéká  větší  množství  vody. 
Pozemek  je  však  mírně  svažitý  a  obsahuje  travnaté  plochy,  které  umožňují 
vsakování. Nejsou tedy nutná další opatření.

Pozemek se nenachází v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Elektřina ve skříni na okraji pozemku. Voda bude napojena ve vodoměrné šachtě 
na pozemku. Kanalizace bude napojena v revizní šachtě.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

K přiléhající komunikaci bude objekt napojen zámkovou dlažbou vedoucí až k 
těsné blízkosti objektu, kde bude také řešeno parkovací stání.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Objekt bude připojen k přilehlé komunikaci.

c) doprava v klidu,

Doprava  v  klidu  bude  řešena  v  těsné  blízkosti  u  objektu  nekrytým  stáním 
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pro 1 vůz a parkováním v garáži pro 1 vůz.

d) pěší a cyklistické stezky.

Pěší ani cyklistické stezky se blízkosti nenachází. Cyklostezky nejsou v rámci 
projektu řešeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terén bude kolem objektu  vyrovnán  a  směrem k  silnici  zpevněn zámkovou 
dlažbou. Nadbytečná zemina bude použita pro vytvarování terénu kolem objektu. 

b) použité vegetační prvky,

V rámci projektu se neřeší zřizování žádných vegetačních prvků.

c) biotechnická opatření.

Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Ovzduší nebude výrazné ovlivněno.

 

Stavba se nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, ani v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení.

 

Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých vod 
do kanalizace.

Při provádění stavby bude odpad tříděn a odevzdán k recyklaci nebo na skládku. 
Odpad  vznikající  při  provozu  stavby  bude  odvážen  při  svozu  komunálního 
odpadu. 

b) vliv  stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,  ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině,

Pozemek  se  nenachází  v  oblasti  chráněného  ložiskového  území,  ani 
v poddolovaném území.
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Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP (přírodní parky, 
ochranná  pásma  vodních  zdrojů,  rezervace  UNESCO,  chráněná  území,  NP, 
CHKO).

Na parcele se nenachází žádné dřeviny. Není je tedy nutno chránit. Není známý 
žádný výskyt živočichů v blízkosti pozemku. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nezasahuje do soustavy NATURA 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou  žádné  požadavky  na  návrh  pásem,  mimo  ochranných  pásem  nově 
budovaných přípojek. 

B.7 Ochrana obyvatelstva
Objekt  není  určen  pro  ochranu  obyvatelstva  a  nejsou  na  něj  tedy  kladeny 

požadavky na ochranu obyvatelstva zajišťující ochranu života, zdraví a majetku. 

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Staveniště  bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze skříně  NN na okraji 
pozemku, vody z vodoměrné šachty. 

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude v průběhu výkopových prací zajištěno odvodňovacími 
jímkami na jižní části pozemku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopravní  připojení  staveniště  bude  zajištěno  z  přilehlé  zpevněné  asfaltové 
komunikace u jižní strany pozemku.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při provádění stavby dojde částečně ke zhoršení hluku v okolí stavby z důvodu 
používání stavebních strojů. Dále se v okolí stavby zhorší prašnost vlivem zvýšení 
intenzity dopravy v blízkosti pozemku.

 

Negativní  vlivy  budou  snižovány  užíváním  strojů  s  malou  hlučností  a 
dodržováním nočního klidu. 

Nákladní  auta  budou  čištěny  před  vjezdem  na  komunikaci,  aby  se  zmírnilo 
znečištění komunikace a prašnosti  v okolí.  Komunikace budou také pravidelně 
čištěny a udržovány. 

Zeleň okolních pozemků bude chráněna proti poškození oplocením, které bude 
zřízeno kolem staveniště. 

e)  ochrana okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice, 
kácení dřevin,

Pro realizace dané stavby není  nutno provádět  žádné asanace,  demolice,  ani 
kácení dřevin v okolí staveniště. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Trvalý zábor staveniště  je  vymezen vnějšími  hranicemi  stavebního pozemku. 
Bude-li  to  nutné,  vzniknou  dočasné  zábory  na  přilehlé  komunikaci,  zejména 
během napojování přípojek.  Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po 
dobu  nezbytně  nutnou  a  budou  předem  domluveny  s  příslušným  vlastníkem 
pozemku a správcem sítě. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace,

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. 
o odpadech,  jeho  prováděcími  předpisy  a  předpisy  s  ním  souvisejícími 
likvidovány na stavbě,  odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 
určenou.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby.
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající  se provádění staveb a ochrany životního 
prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat 
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. 
Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní 
WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími 
předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 
Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u 
příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené 
skládky k  tomu určené.  Dopravní  prostředky musí  mít  ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu 
na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a 
při  manipulaci  s  ním  bude  pokud  možno  zkrápěn  vodou,  aby  se  zamezilo 
nadměrné prašnosti.

j)  zásady bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na staveništi,  posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů),

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní  předpisy  v  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  pracovníků 
dodavatele,  zejména  základní  vyhláška  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních 
požadavcích na bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích  a  další 
platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní 
partnery dodavatele,  investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. 
Dále musí být  dodrženy obecně  platné předpisy,  normy pro použití  stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve 
smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a 
práce byly prováděny účelně a hospodárně.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Není třeba zohledňovat bezbariérové užívání.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení stavby: 6/2015

Předpokládané ukončení stavby: 6/2016

Navržená  stavba  i  ostatní  úpravy  na  pozemku  předpokládají  běžný  postup 
výstavby.
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

D.1.1.a.1. Účel objektu

Objekt bude plnit pouze účel rodinného bydlení. V objektu se nenachází žádná 
provozovna, ani jiná funkce. 

D.1.1.a.2. Kapacitní údaje

Počet uživatelů: 4

Plocha pozemku: 438 m2

Zastavěná plocha: 142 m2

Obestavěný prostor: 1704 m3

Počet jednotek: 1

D.1.1.a.3. Architektonické a výtvarné řešení

Jedná  se  o  samostatně  stojící  rodinný  dům.  Na  východní  a  západní  straně 
pozemku se nacházejí parcely s dalšími volně stojícími rodinnými domy. Parcela 
je svažitá. U jižní strany parcely vede zpevněná asfaltová komunikace.

 Dům  je  částečně  podsklepený  s  jedním  nadzemním  podlažím  a  obytným 
podkrovím. Systém konstrukce je stěnový. V suterénu se nachází garáž, do které 
je vjezd proveden pomocí zpevněné rampy ze zámkové dlažby. Vchod je řešen 
v 1NP. Střecha je sedlová. 

Dominantou objektu je terasa ve střední části 1NP. Tato terasa je přístupná z 
kuchyně. Dále do ní směřují okna z obývacího pokoje, zádveří a z chodby. Nad 
terasou se nachází lodžie ve 2NP, která je přístupná z chodby i obou dětských 
pokojů. Terasa a lodžie mají nahrazovat malé  venkovní  prostory kolem domu a 
tedy menší možnost  rekreace, z důvodu malého pozemku a rodinným domů  z 
obou stran.

Terén je mírně  svažitý ve směru  ke komunikaci.  Tento fakt  je  využíván při 
vytváření  terénních  úprav  v  jižní  části  domu.  Vznikají  zde dvě  roviny.  Jedna 
směřující ke vchodu 1NP, druhá ke garáži 1S.
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Objekt je převážně omítnut. Sokl a střední část objektu na severní a jižní straně 
je obložen kamenným obkladem.

D.1.1.a.4. Materiálové řešení

Obvodové stěny suterénu jsou zhotoveny ze systému VELOX a vnitřní nosné 
stěny ze systému Porotherm. V dalších patrech jsou obvodové stěny ze systému 
Porotherm. Krov je tvořen tradiční soustavou dřevěných  krokví. Nenosné příčky 
jsou sádrokartonové ze systému Rigips. Střecha je pokryta keramickými taškami 
firmy Tondach.  Okna jsou plastová. Základy jsou zhotoveny jako základové pásy 
pod nosnými zdmi z prostého betonu C20/25.

D.1.1.a.5. Dispoziční řešení

Vchod je řešen v 1NP objektu. Za vchodem se nachází zádveří, dále chodba, ve 
které se nachází koupelna, samostatné WC  a pokoj pro hosty. Chodba vede do 
kuchyně. Kuchyň je ve společném prostoru se schodištěm. Z tohoto prostoru je 
přístup do suterénu, 2NP a do obývacího pokoje, který slouží zároveň jako jídelna. 
V tomto podlaží se na jižní straně nachází také terasa, která je částečně kryta ze tří 
stran. 

Budova je částečně podsklepena. V tomto patře se nachází garáž pro jedno osobní 
vozidlo. Vjezd do této garáže je řešen zpevněnou rampou. Dále se zde nachází 
sklad potravin , sklad a technická místnost. 

V 2NP se nachází ložnice rodičů, ze které je přístup do samostatné šatny. Dále 
jsou zde umístěny dva dětské pokoje.  Z obou dětských pokojů  a z  chodby je 
možný  vstup  na  balkon,  který  se  nachází  nad  terasou.  Dále  je  zde  umístěna 
koupalna.

D.1.1.a.6. Bezbariérové užívání stavby

Objekt není řešen bezbariérově.

D.1.1.a.7. Konstrukční a stavebně technické řešení

a) Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou řešeny základovými pasy rozměrů dle výpočtu. Stavba 
je částečně podsklepena. Základy jsou tedy výškově odstupňovány pro spojení s 
pasy nepodsklepené části budovy.
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b) Svislé nosné konstrukce

Stavba je řešena stěnovým systémem. Stěny suterénu jsou zhotoveny ze systému 
VELOX. Tyto stěny jsou opatřeny tepelnou izolací a kamenným obkladem. Stěny 
1NP a 2NP jsou zhotoveny z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi na zdicí pěnu 
Dryfix. Vnit řní nosné stěny ve všech podlažích jsou taktéž ze systému Porotherm 
(Porotherm 30 Profi Dryfix a Porotherm 14 Profi Dryfix).

c) Vodorovné konstrukce

Stropní kostrukce jsou řešeny jako keramické stropy Porotkerm Miako. Skládají 
se tedy ze stropních nosníků POT a stropních vložek Miako. Rozložení prvků dle 
výkresové dokumentace. Stropní konstrukce nad garáží je níže než okolní stropy 
tohoto  podlaží  z  důvodu  větší  tloušťky  podlahy  terasy.  Viz  projektová 
dokumentace.

d) Schodiště

Schodiště jsou ŽB monolitická.  Jsou uložena na stropní konstrukci a obvodové 
stěně  Porotherm.  V  1S  je  schodiště  je  uloženo  na  základech.  Rozměry  viz 
projektová dokumentace.

Schodiště z 1S do 1NP je dvouramenné, strmější (35,8°), počet stupňů celkem 16. 
Z toho 9 stupňů je v prvním rameni a 7 ve druhém rameni. Výška stupňů je 187,5 
mm, šířka stupňů  260 mm.  Díky menšímu počtu  stupňů  ve druhém rameni  a 
strmějšímu schodišti vzniká u vstupu do prostorů 1NP větší manipulační prostor 
před dveřmi.

Schodiště z 1NP do 2N je dvouramenné ve sklonu 29,06°. V každém rameni je 9 
stupňů. Výška stupňů je 166,67 mm, šířka stupňů 300 mm.

Schodiště je opatřeno zábradlím ve výšce 1000 mm. Madlo je dřevěné, konstrukce 
schodiště ocelové. Zábradlí schodiště z 1S do 1NP je kotveno do SDK příčky. 
Zábradlí schodiště z 1NP do 2NP je kotveno ze shora do schodištěvých stupňů.

e) Svislé nenosné konstrukce

Svislé nenosné konstrukce jsou řešeny sádrokartonovými příčami systému Rigips. 
Tyto  příčky  jsou  tl.  100  mm.  V  místnostech  koupelen  a  WC  budou  příčky 
opatřeny voděodolnými deskami. 

f) Střešní konstrukce

Krov  je  tvořen  tradiční  soustavou  dřevěných   krokví.  Střecha  je  pokryta 
keramickými taškami firmy Tondach. 

V části kolem lodžie plní vaznice funkci pozednice. Jsou tedy kotveny závitovými 
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tyčemi do obvodových stěn. Dřevěné sloupky krovu jsou podepřeny středními 
nosnými zdmi Porotherm. Pásky sloupů jsou dostatečně  vysoko a nebrání tedy 
běžnému provozu.

g) Podlahové konstrukce

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné vrstvy jsou keramická 
dlažba či  laminát.  V garáži  je  nášlapná  vrstva  tvořena  cementovým  potěrem. 
Konkrétní skladby viz samostatá příloha – výpis skladeb.

Podlaha terasy je vysádována spádovými polystyrenovými klíny. Nášlapná vrstva 
betonových tvárnic je však bez sklonu díky rektifikačním tercům.

Podlaha lodžie je vyspádována 2% od objektu pomocí betonové mazaniny.

Prostor před garáží je odvodněn odtokovým žlabem PP s pozinkovanou mříží. 

h) Povrchové úpravy

Vnitřní  povrchy stěn jsou zhotoveny z  vápenocementových omítek  Porotherm 
(Porotherm Universal), opatřeny závěrečnou malbou. V koupelnách, WC, kuchyni 
a technické místnosti jsou stěny také opatřeny keramickým obkladem.

Vnější  povrchy stěn jsou  zhotoveny z omítek Porotherm (Porotherm Universal 
5 mm + Porotherm TO 30 mm). Následně jsou opatřeny fasádní barvou HET. 

Suterénní stěny jsou z vnější strany obloženy extrudovaným polystyrenem, který 
chrání hydroizolaci a zároveň plní funkci tepelně izolační. Na tento polystyren je 
obložen kamenným obkladem. Kamenným obkladem jsou zároveň obloženy také 
střední části objektu (na jižní straně okolí terasy a lodžie, ze severní strany střední 
vystupující část objektu).

i) Izolace proti vodě a radonu, parotěsná fólie

Izolace proti  radonu není požadována. Izolace proti vodě  vodorovnýc ploch je 
zhotovena z modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK 40 Special Mineral a 
GLASTEK 40 Special Mineral. Izolace proti vodě svislých ploch je provedena z 
modifikovaných  asfaltových  pásů  GLASTEK  40  Special  Mineral.  Vodorovné 
asfaltové pásy jsou chráněny ochrannou betonovou mazaninou. Svislé asfaltové 
pásy jsou chráněny extrudovaným polystyrenem XPS Styrodus 3035 CS. Všechny 
asfaltové  pásy  jsou  bodově  nataveny  k  podkladu,  který  je  opatřen  penetrační 
emulzí Dekprimer.
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j) Tepelná izolace

Suterénní stěny jsou obloženy extrudovaným polystyrenem XPS Strodur 3035 CS, 
které plní funkci ochrany asfaltových pásů  a tepelné izolace suterénu. Zároveň 
jsou polystyrenové desky obsaženy ve skladbě samotné suterénní stěny a to ve 
formě desek Velox WS-EPS 135, které již polystyren obsahují.

Dále jsou desky extrudovaného polystyrenu obsaženy ve skladbách plovoucích 
podlah viz výpis skladeb. 

Podlaha  terasy  je  z  části  tvořena  TI  deskami  PIR,  z  části  spádovými  klíny 
z polystyrenu.

Stropní věnce jsou opatřeny polystyrenovými deskami tl. 100 mm po obvodu. 

Krov je zateplen kamennou vlnou Rockwool Rockton – 80 mm mezi krokvemi a 
150 mm pod krokvemi.

k) Podhledy

Podhledy jsou umístěny pod krokvemi a pod kleštinami. Jsou ze systému Rigips.

l) Střešní krytina

Střecha  je  pokryta  keramickými  taškami  firmy  Tondach.  Jedná  se  o  krytinu 
Francouzská 12 v barvě Engoba hnědá.

m) Truhlá řské výrobky

Truhlářské výrobky viz výpis oken a dveří.

n) Klempířské výrobky

Klempířské výrobky viz výpis zámečnických a klempířských prvků.

o) Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky viz výpis zámečnických a klempířských prvků.

D.1.1.a.8. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Při provozu se bezpečnost práce řídí vyhl. č. 48/1982, která stanovuje základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, 
dále pak souvisejícími předpisy a normami. 

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu s příslušnými normami, předpisy a 
schválenými technologickými postupy. 

Je nutno dbát bezpečnosti dle vyhl. č. 28/1998 Sb. Ve znění vyhlášek č. 324/1990 
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Sb. a č. 207/1991 Sb. Pracovníci musí být způsobilí prováděné práce (odborná 
způsobilost, proškolení), jsou dány požadavky na staveniště (oplocení, udržování 
pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, zajištěná otvorů jam atd)

Dalšími  dokumenty  jsou  zákon  č.  309/2006  Sb  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště. 

D.1.1.a.9. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / 
hluk, vibrace

Tepelná technika je řešena podrobně ve složce č. 6 – Stavební fyzika.

Objekt  je vytápěn ústředním topením pomocí  kombinovaného kotle (elektro + 
tuhá paliva)  24 kW nacházejícím se v  suterénu v technické místnosti.  Odvod 
spalin je zajištěn komínem systému Schiedel. 

D.1.1.a.10. Požadavky na požární ochranu konstrukcí

Viz samostatná příloha – složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení.

D.1.1.a.11. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů

Veškeré materiály a provedení budou řešeny ve standartních kvalitách.

D.1.1.a.12. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

Bude  provedena  kontrola  před  provedením  betonové  mazaniny  a  provedení 
hydroizolačích pásů  a stěrek.  Dále bude provedena kontrola před zabetonovím 
keramických stropů. Požadavky na další kontroly budou stanoveny dle požadavků 
technického dozoru investora.
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3. Závěr

Projekt  rodinného  domu  byl  zpracován  v  rozsahu  odpovídajícím  zadání 
bakalářské  práce.  Je  rozčleněn  na  textovou a  přílohovou  část  dle  příslušných 
směrnic  děkana.  Při  zpracování  dokumentace  a  příloh  byly  dodrženy  platné 
zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy. 

Oproti  studiím  byla výškově  posunuta  okna  na  schodišťových  podestách,  pro 
správné provedení ŽB věnců. Schodiště z 1S do 1NP bylo změněno na strmější a 
byly upraveny počty schodů. Posunula se tedy i příčka v 1NP při vstupu na toto 
schodiště,  kde vznikl větší prostor pro otevírání dveří ze strany schodiště. Byla 
pozměněna dispozice koupelny 1NP. Zároveň  byla provedena změna dispozice 
koupelny  ve  2NP,  kde  se  tato  koupelna  sloučila  s  WC.  Zastřešení  bylo 
prodlouženo, aby zakrývalo i celou plochu lodžie. Stropní konstrukce nad garáží 
byla snížena pro správné provedení podlahy terasy. 

Řešení  této  bakalářské  práce  mi  pomohlo  k  lepšímu  pochopení  základních 
principů při navrhování rodinných domů.
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4 Seznam použitých zdrojů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.;

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech;

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb;

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti;

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;

ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části;

ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky;

ČSN 73 4301: Obytné budovy;

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov;

ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty;

ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování;

Směrnice děkana č 19/2011 a dodatky

Katalogové listy výrobců:

http://www.wienerberger.cz/

http://www.velox.cz/cs/

http://www.tondach.cz/

https://www.dek.cz/

http://www.velux.cz/

http://www.sepos.cz/

http://www.stavona.cz/

http://www.presbeton.cz/

http://www.weber-terranova.cz/

http://www.het.cz/
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů

parc. č. - parcelní číslo

č. - číslo

ŽP - životní prostředí

CHKO - chráněná krajinná oblast

NP - nadzemní podlaží (i národní park)

Sb. - sbírka

VZT - vzduchotechnika

MŽP - ministerstvo životního prostředí

d [m] - tloušťka konstrukce

λ [W/m.K] - součinitel tepelné vodivosti

Ri [m2K/W] – tepelný odpor jednotlivých vrstev

RT [m2K/W] – tepelný odpor konstrukce

Rsi [m2K/W] – tepelný odpor při  přestupu tepla  z vnitřního prostředí do  
konstrukce

Rse [m2K/W] – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do vnějšího  
prostředí

U [W/m2K] – součinitel prostupu tepla

UN [W/m2K] – normou požadované hodnoty součinitele prostupu tepla

ŽB - železobeton

kce - konstrukce

kční - konstrukční

mm - milimetr

m - metr

m2 - metr čtverečný

m3 - metr krychlový

SO - stavební objekt

Rdt [kPa] - výpočtová únosnost zeminy

kPa - kilopascal

MPa - megapascal

1S - první podzení podlaží
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1NP - první nadzemní podlaží

2NP - druhé nadzemní podlaží

TUV - teplá užitková voda

RD - rodinný dům

EPS - pěnový polystyren

XPS - extrudovaný polystyren

tl. - tloušťka

C 20/25 - beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 Mpa a 
charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa

S - sever

J - jih

V - východ

Z - západ

ÚC - úniková cesta

CHÚC - chráněná úniková cesta

NÚC - nechráněná úniková cesta

ČSN - česká technická norma

č.m. - číslo místnosti

DN - jmenovitý vnitřní průměr potrubí

Váp. Hlad. omítka - vápenná hladká omítka

Váp. cem. omítka - vápenocementová omítka

Ker. obkl. v - výška keramického obkladu

m n.m., B.p.v. - metrů nad mořem, Balt po vyrovnání

UT - upravený terén

PT - původní terén

SV - světlá výška

RŠ - revizní šachta

VOŠ - vodoměrná šachta

NN - nízké napětí

DO - domovní odpad

dl. - délka

PD - projektová dokumentace

SDK - sádrokarton
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Obýv. p. - obývací pokoj

Pozn. - poznámka

Zn. - značení

TI - tepelná izolace

iz. - izolační

Obj. hm. - objemová hmotnost

Max. - maximální

Min. - minimální

v - výška

R.Š. - rozvinutá šířka

KV - konstrukční výška

n - počet

h - výška

b - šířka

char. zat. - charakteristické zatížení

θsi,min [°C] - minimální vnitřní povrchová teplota

θai [°C] -teplota vnitřního vzduchu

θe [°C] - teplota vnějšího vzduchu

φi,r [%] - relativní vlhkost vnitřního vzduchu

φsi,cr [%] - kritická vnitřní povrchová vlhkost

bi - činitel teplotní redukce

HT - měrná ztráta prostupem tepla
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6 Seznam příloh

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce

č. Název Měřítko Formát

S01 Studie – Půdorys 1S 1:100 A3 (2xA4)

S02 Studie – Půdorys 1NP 1:100 A3 (2xA4)

S03 Studie – Půdorys 2NP 1:100 A3 (2xA4)

S04 Studie – Řezy 1:100 A3 (2xA4)

S05 Studie – Pohledy 1:100 A2 (4xA4)

- Informace o pozemku – Katastr nem. - 1xA

Složka č. 2 – C – Situační výkresy

č. Název Měřítko Formát

C.1 Situační výkres širších vztahů 1:1000 A3 (2xA4)

C.3 Koordinační situační výkres 1:200 A2 (4xA4)

Složka č. 3 – Architektonicko-stavební řešení

č. Název Měřítko Formát

01 Půdorys 1S 1:50 A2 (4xA4)

02 Půdorys 1NP 1:50 A2 (4xA4)

03 Půdorys 2NP 1:50 A2 (4xA4)

04 Řez A-A 1:50 A2 (4xA4)

05 Řez B-B 1:50 A2 (4xA4)

06 Technické pohledy 1:100 A2 (4xA4)

- Výpis skladeb konstrukcí - 14xA4

- Výpis oken a dveří - 6xA4

- Výpis zámečnických a klempířských prvků - 4xA4
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Složka č. 4 – Stavebně-technické řešení

č. Název Měřítko Formát

07 Základy 1:50 A1 (8xA4)

08 Strop nad 1S 1:50 A1 (8xA4)

09 Strop nad 1NP 1:50 A2 (4xA4)

10 Krov 1:50 A1 (8xA4)

11 Detail 1 - Sokl 1:5 A2 (4xA4)

12 Detail 2 – Nadpraží garážových vrat 1:5 A2 (4xA4)

13 Detail 3 – Osazení okna 1:5 A2 (4xA4)

14 Detail 4 - Pozednice 1:10 A2 (4xA4)

15 Detail 5 – Schodiště z 1NP do 2NP 1:10 A2 (4xA4)

- Výpočet schodiště - 3xA4

- Výpočet základových konstrukcí - 6xA4

Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení

č. Název Měřítko Formát

- Technická zpráva PBŘ - 7xA4

- Výpočet – Posouzení odstupových vzdáleností - 1xA4

V1 Situace odstupových vzdáleností 1:200 1xA4

Složka č. 6 – Stavební fyzika

č. Název Měřítko Formát

- Stavební fyzika - 7xA4

01 Výpočet vnitřních povrchových teplot - 11xA4

02 Výpočet součinitele prostupu tepla - 12xA4

03 Výpočet prostupu tepla obálkou budovy - 4xA4

04 Výpočet tepelného mostu krokví - 5xA4
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