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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá novostavbou rodinného domu s projekční kanceláří a garáží. Objekt je 
navržen pro čtyřčlennou rodinu, garáž pro dva osobní automobily. Dům bude stát na v Domašově u Brna 
na ulici Nová ve svažitém terénu.
Hlavní vstup do objektu je z ulice severozápadním směrem. Dispozice objektu je situována tak, že obytné
a denní místnosti jdou na světelných stranách.  
Stavba bude čtvercového půdorysu, částečně podsklepená se sedlovou střechou a terasou. Bude mít jedno 
podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží s obytným podkrovím.
Svislé nosné konstrukce budou z tvárnic ztraceného bednění v podsklepené čísti, v nadzemní části z 
keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce budou z keramobetonových stropních nosníků a cihelných 
vložek. Krov bude dřevěný, vaznicové konstrukce s hřebenovou vaznicí.
Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako prováděcí projekt.

 

Klí čová slova
 Bakalářská práce, rodinný dům, novostavba, částečné podsklepení, obytné podkroví, sedlová střecha, 

terasa, svažitý terén.
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Abstract
This bachelor thesis focuses on the construction of a new family house with the inclusion of an office and 
a garage. This home is designed for a family of four with two cars housed in a spacious garage. The house
will stand on a sloping field in Domasov near Brno on the New Street.
The main entrance to the building is from the street to the northwest. Layout of the building is situated so 
that the residential and day rooms are on the side with more sunlight.
Construction will have a square layout, partial basement with a gabled roof and a terrace. It will have a 
basement and two floors with residential attic.
The vertical constructions will be made of shuttering blocks in the basement cellar, above-ground portion 
will be made of the ceramic block. Horizontal construction are made of ceramic-concrete ceiling beams 
and brick inserts. The truss will be wooden, purlin construction with a ridge runs.
This work includes documentation and drawing parts and is compiled as an implementation project. 

Keywords
Bachelor thesis, detached house, new building,partial cellar, residential attic, gabled roof, terrace, sloping 
terrain
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Úvod

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil Novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt bude 
stát v Domašově na ulici Nová. Tento pozemek jsem si zvolil, neboť se jedná o stavební proluku mezi dvěma
domy. Architektonické a materiálové řešení objektu jsem se snažil uzpůsobit tak, aby objekt zapadl do okolní
zástavby. Z architektonického hlediska jsem se rozhodl umístit garáž v objektu, abych příliš neuzavíral 
pozemek.

Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci dvoupodlažního, částečně podsklepeného domu s kanceláří a
garáží. Do objektu je přístup z ulice. Objekt je dle podlaží rozdělen na denní a klidovou část. Denní část je 
situována jihovýchodním směrem se vstupem na zahradu a tvoří ji kuchyně s jídelnou a obývací pokoj. 
Klidová část v podkroví objektu je rozdělena na dva pokoje pro děti a ložnici pro manžele. V druhém 
nadzemním podlaží je volně přístupná terasa z chodby.
Dále dle přání investora je v prvním nadzemním podlaží realizována garáž pro dva osobní automobily a 
projekční kancelář. Tyto prostory jsou z interiéru nepřístupné - mají samostatně oddělené vstupy.

Vypracoval jsem prováděcí výkresy, detaily a provedl tepelně technické a požárně bezpečnostní posouzení.

Stavba je navržena v souladu s územním plánem Domašova. Dále tak, aby vyhovovala českým normám, 
účinným zákonům a právním předpisům.

Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu Auto CAD a 3D vizualizace v programu 
Sketch Up.
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A průvodní zpráva

A. 1 Identifika ční údaje
A. 1. 1 Údaje o stavbě
a) název stavby: Rodinný dům s projekční kanceláří
b) místo stavby: Domašov, ulice Nová, PSČ 66483
c) předmět projektové dokumentace: Výstavba rodinného domu s provozovnou

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:
Tomáš Králík, Nová 203 Domašov 66483

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Hlavní projektant: Ing Robert Králík, číslo autorizace: 0801262
obor: Pozemní stavby

A. 2 Seznam vstupních podkladů
-mapa z katastru nemovitostí, M 1:200
-územní plán obce Domašov
-výškopis a polohopis pozemku
-vyhlášky a normy
-zasíťování pozemku

A. 3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Stavební pozemek na parcele č. 668/9 se nachází v Domašově u Brna. Pozemek je určen pro 
výstavbu rodinných domů. Na pozemek je vstup ze severozápadní místní komunikace.
Na jihozápadní, severovýchodní a severozápadní straně se nacházejí ostatní zastavěné parcely.
Z jihovýchodní strany je nachází nezastavěná parcela.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Pozemek podléhá ochraně zemědělského půdního fondu. Pozemek se nenachází v památkové 
rezervaci, zóně, v památkově chráněném území ani záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech
Pozemek je svažitý a umožňuje vsakování dešťových vod.
Podloží: Hnědozem – sprašové hlíny, hornina - Filit

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

e) údaje o souladu s územním rozhodnutí
Stavební dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Stavba je navržena v souladu s územním plánem dle vyhlášky č.501/2006 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Stavebník si zajistil na stavebním odboru stavebního úřadu Rosice souhlas se studií rodinného 
domu s projekční kanceláří.
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h) seznam výjimek a účelových řešení
Nejsou žádány žádné výjimky ani účelová řečení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou žádány žádné související ani podmiňující investice.

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

Číslo parcely Druh pozemku Výměra
    (m²)

Majitel

664/6 zastavěný 420 Martin Kadlec

664/3 zastavěný 550 Jaroslav Novák

663/6 zastavěný 550 Tomáš Kořistka

668/38 zastavěný 800 Ladislav Švarc

668/ nezastavěný 2000 Robert Králík

668/5 zastavěný 1600 Robert Králík

A4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Nová stavba.

b) účel užívání stavby
Objekt bude sloužit pro bydlení rodiny s dětmi a podnikání.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.)
Nejedná se o památkově chráněnou stavbu.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání stavby
Technické požadavky na stavbu jsou dodrženy.
Nejedná se o bezbariérově přístupnou stavbu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů
Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající z jiných právních předpisů budou 
zapracovány do projektové dokumentace.

g) seznam úlevových řešení
Nejsou povolené žádné výjimky a úlevová řešení.

h) návrhové kapacity stavby
Zastavěná plocha: 244 m²
Obestavěný prostor: …
Užitková plocha:534 m²
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Počet funkčních jednotek: 3 (rodinný dům, provozovna, garáž)
Velikost: rodinný dům: 2.NP- 168 m², 1.NP -113 m², 1. S - 120m²

   provozovna – 33 m²
   garáž – 44 m²

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.)
-počet uživatelů v objektu: 4
-splaškové vody: 332 m³/ rok
-odpady: 1500 kg/rok
-elektřina: 2500 kWh
-zdroje tepla - kotel: 20 kW
-plyn: 0
-štěpky: 13 m³/ měsíc
Dešťové vody ze střechy budou odváděny a likvidovány vsakováním.
Třída energetické náročnosti budovy: B

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Předpokládané zahájení stavby: duben 2017
Předpokládané dokončení stavby: říjen 2018

Postup výstavby:
– sejmutí ornice
– výkop stavební jámy
– zhotovení základových pásů a základové desky
– izolace základové desky
– vyzdění 1. S
– vytvoření stropu nad 1. S
– vyzdění 1.NP
– vytvoření stropu nad 1.NP
– vyzdění 2.NP
– montáž krovu, vytvoření sklady ploché střechy nad garáží

k) orientační náklady stavby

A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
S01- rodinný dům s provozovnou.
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B Souhrnná a technická zpráva

B. 1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební parcela č. 668/9 se nachází v Domašově na ulici Nová. KU 741221 Rosice u Brna.
Pozemek má svažitý profil. Na pozemek je přístup ze severozápadní strany. Stavební pozemek je 
dostatečně velký na veškeré zařízení staveniště. Zásobování stavby bude vstupními médii ze 
stávajících přípojek.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Byl proveden geologický průzkum, na základě průzkumu byla zjištěn střední radonový index 
pozemku.
Byl proveden hydrogeologický průzkum, na základě průzkumu byla zjištěna střední propustnost 
podloží. Skladba podloží – sprašové hlíny a hladina podzemní vody v hloubce 6 m.

c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Jsou respektována všechna stávající nadzemní i podzemní ochranná pásma – norma ČSN 73 6005 o
ochranných pásmech inženýrských sítí.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
V dané lokalitě se nenachází záplavové, ani poddolované území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v
území.
Výstavba a následný provoz stavby nebude mít zásadní vliv na okolní stavby. Při znečistění přilehlé
komunikace firma zajistí její uvedení do původního stavu.
Odtokové poměry na území budou zachovány. Dešťová voda bude na pozemku vsakována. 
Dešťové vody ze střech budou svedeny do drenážních trubek mimo objekt a budou zde vsakovány.
Podloží: Podloží: Hnědozem – sprašové hlíny, hornina - Filit

f)požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Zmíněné požadavky nejsou vyžadovány.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Území je dle územního plánu určeno pro výstavbu rodinných domů. Druh pozemku-orná půda-
nutný zápor ZPF.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu)
Jsou zhotoveny veškeré přípojky inženýrských sítí a jsou zakončeny na pozemku. Jedná se o 
plynovod, vodovod, elektrickou energii, splaškovou a dešťovou kanalizaci.
Stavebními pracemi nebudou dotčené žádné stávající inženýrské sítě v ulici.
Dopravní napojení-pozemek je napojen na místní komunikaci. Provoz stavby nebude mít zásadní 
omezující vliv na stávající dopravu v okolí stavby.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Kanalizační přípojka provedena do 4/2017.
Plynovodní přípojka provedena do 4/2017.
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Elektrická přípojka provedena do 4/2017.
Další související vazby, či související investice nejsou kladeny.

B. 2 Celkový popis stavby

B. 2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
stavba slouží pro bydlení rodiny s dětmi, podnikání a parkování
1. S -2x skladovací kóje

-1x technická místnost
-1x kotelna
-1x sklad paliva

1.NP -garáž (dvě parkovací stání)
-projekční kancelář s toaletou
-kuchyně se spíží
-obývací pokoj

2.NP -2x dětský pokoj
-1x ložnice s koupelnou a knihovnou
-koupelna
-prádelna
-venkovní pochozí terasa

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Stavební čára je definována okolní zástavbou. Vzdálenost 30,0 m od hranice pozemku ze 
severozápadní strany.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří bude mít jedno podzemní a dvě nadzemní 
podlaží. Bude mít obdélníkový tvar, zastřešení do písmene L sedlovou střechou. Severní část domu 
bude zastřešena plochou pochozí střechou.
Sklon zastřešení : -sedlová střecha – 35°
– plochá střecha 5° (nepřiznaný sklon)
Krytina bude z keramických, pálených, červených tašek.
Omítka-světle oranžová.

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vchody do objektu jsou ze severozápadní strany:
-vchod do garáže
-vchod do projektové kanceláře
-hlavní vchod do objektu
Ze zádveří vstoupíme na chodbu, která je propojena s kuchyní, obývacím pokojem, koupelnou a 
schodišťovým prostorem.
Z chodby v 1. S se dostaneme so technické místnosti, do skladu a kotelny.
V klidové části ve 2.NP chodba propojuje 2 dětské pokoje, ložnici, koupelnu, prádelnu a střešní 
terasu.
Stavba bude provedena stavební firmou.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby
Nejedná se o bezbariérovou stavbu.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Budova bude realizována taky, aby splňovala všechny bezpečnostní kritéria a požadavky, obecně 
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technické požadavky (OTP).

B. 2.6 Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení
V 1. S bude umístěna kotelna, zásobník na dřevěné štěpky, technická místnost a skladová místnost.
1.Np bude rozděleno na 3 části:

1) garáž
2) pracovna s WC a skladem
3) bytová denní část (předsíň, schodiště, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, koupelna

V 2. NP je umístěna ložnice a knihovnou a koupelnou pro rodiče, prádelna, koupelna, dva pokoje a 
terasa.
Celá dispozice je navržena tak, aby pobytové místnosti směřovali na světelnou stranu.

Zastřešení je krovem se stojatou stolicí s hřebenovou vaznicí.

b) konstrukční a materiálové řešení  

Spodní stavba je ze ztraceného bednění, horní stavba je zděná z keramických tvárnic značky porot 
herm 440 P+D, vnitřní nosné stěny z tvárnice 300 P+D-zděné na maltu. Strop bude z nosníku a 
vložek Miako. Krov dřevěný s ocelovou a dřevěnou vaznicí - stojatá stolice s hřebenovou vaznicí.

Základové konstrukce:
Stavba je založena na betonových pásech betonu C16/20, na základy bude provedena základová 
deska opět z betonu C16/20. Deska bude proložena kari sítí. Základové pasy a deky budou tvořené 
ve dvou výškových úrovních. Základová deska nad nepodsklepenou částí bude v úrovni stropu nad 
1. S. Na základovou desku budou uloženy 2 vrstvy hydroizolačních pásů.

Svislé konstrukce:
Svislé konstrukce v 1. S jsou vyzděné z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 400mm, které se zalijí 
betonem C 16/20. Základové konstrukce jsou opatřeny asfaltovou hydroizolací ve dvou vrstvách a 
tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 120mm. Na straně směrem k 
nepodsklepené části je vyzděná stěna ze ztraceného bednění tl. 150Mm, která slouží jako pomocná, 
podpůrná konstrukce betonového základu nad nepodsklepenou částí.
Svislé konstrukce v 1. a 2. NP jsou z keramických tvárnic tl. 440mm, vnitřní svislé konstrukce z 
keramických tvárnic tl. 300mm. Příčky jsou z keramických tvárnic tl. 115mm a jedna příčka z 
tvárnic tl. 80mm.
Vnější povrchová úprava stěn je z jádrové cementové omítky a venkovní štukové omítky. Vnitřní 
úprava stěn je z vápenocementové omítky.

Stropní a podlahové konstrukce:
Stropní konstrukce nad 1. S a 1.NP tvoří keramobetonové stropní nosníky, cihelné vložky a 
betonová deska.
Podlaha v 1.S je tvořena tepelnou izolací z minerálních desek, parozábranou z asfaltového pásu, 
betonovou roznášecí vrstvou, lepidlem a keramickou dlažbou.
Podlaha v 1. a 2. NP je tvořena tepelnou izolací v 2. NP kročejovou izolací z minerálních desek, 
systémovou deskou na podlahové topení, cementovým potěrem, lepidlem a keramickou dlažbou.
Podlahy v ložnici, knihovně, a pokojích v 2.NP jsou kročejovou izolací z minerálních desek, 
cementovým potěrem, parotěsnou izolací z PE fólie, pěnovou podložkou a dřevěnými lamelami.

Střešní konstrukce:
Střecha bude sedlová. Krov bude vaznicové soustavy s vrcholovou vaznicí, jedna vaznice bude 
ocelová, kvůli velkému rozestupu podpěrných sloupků.
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Skladba střechy nad garáží: parotěsná zábrana z asfaltového pásu, stýdová deska z tepelně - 
izolačních desek XPS, separační a expanzní vrstva - geotextýlie, hydroizolační vrstva - 2x asfaltový
pás, drenážní vrstva - parotěsná smyčková rohož, tepelněizolační vrstva z XPS, protismyková 
drenážní rohož, rektifikační terče a betonová dlažba.

Dveře a okna
Okna budou dřevěná z euro hranolu s izolačním dvojsklem. Vnější dřevěné dveře jsou osazené do 
obložkových zárubní.
Barva oken a dveří je světle hnědá a je shodná.

c)mechanická odolnost a stabilita
Stavební konstrukce bude navržena a provedena v souladu s platnými normami, aby po dobu 
plánované životnosti vyhověla účinkům všech uvažovaných zatěžovacích stavů, mimořádným 
vlivům prostředí, které se může v dané lokalitě vyskytnout.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technická řešení

Vytápění – Objekt bude vytápěn 20 kW kotlem na dřevěné štěpky, umístěný v 1. S v kotelně. Kotel 
bude kombinovaný pro ohřev TUV a pro vytápění. V 1. NP a v části 2. NP bude zřízeno podlahové 
vytápění. Teplota podlahy nebude přesahovat 25°C.
V obývací místnosti bude zhotoven krb na pevné paliva.

Vodovod -  vnější vodovod bude navržen DN 50. Vodoměrná šachta bude umístěna v objektu v 
technické místnosti v 1. S. V objektu bude vodovodní potrubí vedeno v instalačních šachtách a v 
podlaze.

Kanalizace - Splašky jsou odvedeny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace.
Dešťová přípojka nebude zřízena. Dešťová voda bude svedena do drenážních trubek a vsakována.

Elektrická energie – Bude zhotovena přípojka napojena na stávající veřejnou síť NN. Elektroměr 
bude umístěn na hranici pozemku.

Elektroinstalace – bude vedena z rozvaděče umístěného v technické místnosti v 1. S drážkami ve 
zdivu.

Zásuvky – 220V pro připojení běžných spotřebičů.

Osvětlení – Bude zřízen dostatečný počet světel v hodně umístěných k zajištění dostatečného světla.

Bleskosvod – Dle normy ČSN EN 62305 bude objekt opatřen bleskosvodem, ten bude sveden ze 
střechy, za fasádou na zemnící pásky Fe Zn. Součástí bleskosvodu je i jímací tyč.

Plynovod – plynovodní přípojka nebude zřízena. Objekt bude vytápěn kotlem na dřevěnou štěpku.

b) výčet technických a technologických zařízení
Kotel na tuhé palivo (štěpky) umístěn v kotelně v prostoru suterénu.
Dále viz. Víše bod B. 2.7 a).
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B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Viz. Požárně bezpečnostní řešení - Složka č. 5

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení
viz. Příloha stavebně fyzikálního posouzení stavby.

b) energetická náročnost stavby
B

c)posouzení využití alternativních zdrojů energií
Žádné alternativní zdroje energií nebyli navrženy.

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

Stavba byla navržena a bude realizována s hygienickými limity. Limity na osvětlení, větrání, 
odpady a zásobování vodou. Dále bude navržena a realizována, aby nevznikali nepříznivé vlivy na 
okolní prostředí, jako vibrace, hluk, prašnost apod.

Osvětlení: denní osvětlení zabezpečují okenní otvory splňující požadavek velikosti 1/10 podlahové 
plochy. Okenní otvory budou osazeny vnitřními žaluziemi.
Umělé osvětlení: bude zřízen dostatečný počet světel v hodně umístěných k zajištění dostatečného 
světla.

Větrání: větráni bude zajištěno pouze okenními otvory.

Vytápění: objekt bude vytápěn kotlem na dřevěnou štěpku.

Vodovod: k jednotlivým zařizovacím předmětům bude přívod teplé a studené vody, vodovodní 
potrubí bude vedeno v před stěnách a v instalačních šachtách. TUV bude ohřívaná kotlem na 
dřevěnou štěpku.

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Byl proveden radonový výzkum a zapracován do projektu-střední radonové riziko.
Bude zřízena radonová izolace – 2 vrstvy asfaltové hydroizolační fólie.

b) ochrana před bludnými proudy
Elektrické sítě jsou vedeny v souladu s normou.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Objekt se nenachází na nestabilním podložím.

d) ochrana před hlukem
Stavba byla navržena v souladu s akustickými požadavky. Při správném provedení dilatací, příček, 
kročejových izolací apod. Nebude hluk negativně ovlivňovat venkovní i vnitřní prostředí.

e) protipovodňová opatření
Nejedná se o záplavovou oblast
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu.

a) napojovací místa technické infrastruktury
Kanalizace bude napojena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace.
Objekt bude napojen přípojkou na studnu zřízenou na pozemku i na veřejný vodovod.
Přípojková skříň pro elektrikou přípojku bude zřízena na hranici pozemku v oplocení.
Plynovodní přípojka nebude zřízena.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Elektrická energie – napětí 220V, příkon 10kW
Kanalizační přípojka – délka 31 m ke stávající šachtě

Vodovodní přípojka – délka 35,6m ke stávající vodoměrné šachtě

B. 4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Dopravní řešení na pozemku je řešeno pomocí zpevněných ploch ze zámkové dlažby.
Stavba bude napojena na stávající komunikaci.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Území je již napojení na stávající dopravní infrastrukturu.

c) doprava v klidu
Dvě parkovací místa budou v garáži, která je součástí objektu. Dále je možné parkovat na pozemku 
na příjezdové cestě ke garáži a také na krajnici místní komunikace.

d) pěší a cyklistické stezky
Neuvažují se.

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice v tloušťce 0,3m na základě údajů z geologického 
průzkumu. Bude uskladněna na jihovýchodní straně pozemku.
Dále se budou provádět výkopové a srovnávací práce. Vykopaná zemina bude sloužit k výškovému 
srovnání terénu.

b) použité vegetační prvky
Travnaté plochy, keře, stromy – dle přání investora.

c)biotechnická opatření
Nebude řešeno.

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

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Provoz stavba nebude mít zásadní negativní vliv na okolní prostředí vlivem hluku. Nebudou 
překročeny povolené limity.
Nebude mít zásadní negativní vliv na ovzduší a půdu – spalování pouze dřevěného odpadu, dešťová
voda bude vsakována do zeminy, splašková voda bude odvedena kanalizační přípojkou do veřejné 
kanalizace.
Odpady budou odváženy popelářskou službou.
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.
Stavba nemá negativní vliv na dřeviny, rostliny a živočichy - chráněné stromy se na stavbě 
nevyskytují.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Nemá vliv.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Zohledňovací podmínky ze zjišťovací řízení a stanovisko EIA nejsou stanoveny.

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

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Stavba splňuje regulační plán obce a splňuje požadavky situační a požadavky stavebního řešení 
stavby.

B. 8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda bude zajištěna vodovodní přípojkou napojenou na veřejný vodovod.
Elektřina bude zajištěna elektrickou přípojkou napojenou na veřejnou síť.

b) odvodnění staveniště
Není potřeba provádět zvláštní opatření k odvodnění terénu.
Při nadměrném dešti a zaplavení stavební jámy se voda vyčerpá.
Podzemní voda je ve větší hloubce než dno stavební jámy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště má napojení na stávající místní komunikaci.
Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské přípojky.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Během výstavby bude stavební firma dbát na:
- minimální znečištění ovzduší plyny či prachem
- minimální vibrace při realizaci
- ochranu podzemních vod před ropnými látkami
- omezení nadměrného hluku
- neznečištění příjezdové komunikace (v případě znečištění zajistí stavební firma uvedení 
komunikace do původního stavu)
- hygienické normy o nakládání s odpady

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku se nacházejí žádné dřeviny ani stavby určené k demolici.
Před výstavbou bude sejmuta ornice, která bude po dokončení stavby a vyklizení staveniště zpět 
nahrnuta na budoucí plochy s keři a zatravněním.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

20



Dočasné sejmutí ornice o tloušťce 0,3m

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Je nutné dodržet Zákon o odpadech 185/2001 Sb. a předpis 383/2001 Sb. Ministerstva životního 
prostředí o podrobnostech nakládání s odpady.
Předpis č. 381/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterým se stanoví katalog odpadů

Číslo odpadu Název Kategorie Likvidace

15 01 01 Papírový a lepenkové obaly O Směsný odpad

15 01 02 Plastové obaly O Směsný odpad

15 01 06 Směsné obaly O Směsný odpad

17 01 01 Cihly O Skládka

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka

17 02 01 Dřevo O Dřevařským podnikem

17 04 07 Směsné odpady N Směsný odpad

17 06 03 Izolační materiály, které obsahují 
nebezpečné látky.

O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O Skládka

20 01 01 Papír a lepenka O Směsný odpad

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Před výstavbou bude sejmuta ornice, která bude po dokončení stavby a vyklizení staveniště zpět 
nahrnuta na budoucí plochy s keři a zatravněním.
Bude provedeno srovnání terénu v místě stavby (viz. Výkres č. 1 Situace). Násypy budou tvořeny 
zeminou z výkopů. Nebude třeba zeminu dovážet.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavební parcela se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Na parcele ani v jejím okolí se 
nevyskytují žádné vzácné dřeviny, keře, rostliny, ani živočichové. V tomto ohledu nebudou mít 
stavební práce zásadní vliv na životní prostředí.
Stavební firma bude dbát na požadavky uvedené výše v odstavci B. 8 d).

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
Je nutné postupovat v souladu s platnými zákony ČR, které se k dané stavbě vztahují.
- vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.
- nařízení vlády č.378/2001 - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Technologický a pracovní postup musí zajistit bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud 
se práce týkají použití strojů a zařízení, pracovních prostředků, pracovních pomůcek, dopravy a 
práce za mimořádných podmínek. S danými bezpečnostními podmínkami musí být seznámeny 
všichni účastníci na stavbě.
Je třeba zajistit, aby při stavebních právech nedošlo k porušení okolních objektů. Na pozemku se 
nenacházejí žádné stávající sítě, tudíž nehrozí případné porušení.
Vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před zahájením stavby smluvní písemnou formou. 
Příslušní pracovníci obou stran budou poučeni o bezpečnostních rizicích na stavbě.
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Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a vybaveni pracovními pomůckami.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Nejedná se o bezbariérovou stavbu – nebudou žádné úpravy pro bezbariérové užívání stavby

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Pokud firma znečistí svými vozy místní komunikaci, je povinna zajistit uvedení komunikace do 
původního stavu. Stejně tak při zničení trávníku, chodníku, či jakýchkoliv ploch v okolí stavby. 
Stavební firma nebude zásadně omezovat dopravu na přilehlé komunikaci.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Staveniště bude oploceno stavebním oplocením o výšce 1,8m. Stavební práce budou probíhat pouze
ve dne od 6:30 (mimo neděle).

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Postup výstavby:

– sejmutí ornice
– výkop stavební jámy
– zhotovení základových pásů a základové desky
– izolace základové desky
– vyzdění 1. S
– vytvoření stropu nad 1. S
– vyzdění 1. NP
– vytvoření stropu nad 1. NP
– vyzdění 2. NP
– montáž krovu, vytvoření sklady ploché střechy nad garáží

Předpokládané zahájení stavby: duben 2017
Předpokládané dokončení stavby: říjen 2018
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D Výkresová dokumentace

D. 1 Dokumentace stavebního objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

Účel objektu: pro bydlení rodiny s dětmi, pro podnikání, pro parkování

Funkční náplň: bydlení (relaxace, vaření, spánek), podnikání, technická funkce (vytápění, 
parkování)

Kapacitní údaje: 4 osoby, 2 auta

D.1.1.a.1 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby:
Jedná se o dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením. 1. S a 1. NP je obdélníkového tvaru 1. 
NP je rozdělené na provozní, parkovací a obytnou část. 2. NP je řešeno v podkroví. Zastřešení 
sedlovou střechou má půdorysný tvar písmene „L“, Zbylá část 2.NP je řešena jako terasa s pochozí 
plochou střechou. Výlez na střechu je řešen vikýřem z chodby.
Materiálové řešení: základové pásy a deska z betonu C 16/20. Stěny v 1. S ze ztraceného bednění.
Nadzemní část budovy je vyzděna z keramických tvárnic. Stropy z keramobetonových nosníků, 
cihelných vložek a betonovou deskou. Krov je ze smrkového dřeva. Na velké rozpětí mezi sloupky 
je použitá ocelové vaznice profilu I.
Na zastřešení jsou použité keramické pálené tašky. Pochozí vrstva ploché střechy je z betonové 
dlažby.
Stavba není bezbariérová.

D.1.1.a.2 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vstup do objektu je ze severozápadní strany z ulice Nová. Objekt má tři samostatné vstupy. Vstup 
do garáže, kanceláře a hlavní vchod do domu. Ze síně se dostaneme na chodbu, ze které je přístup 
do denní části, klidové části a do suterénu. Klidová část je rozdělena na dva velké prostory, na 
kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Z kuchyně i obývacího pokoje je přímý vstup na venkovní 
terasu. Z chodby v 1.NP se taktéž dostaneme do koupelny. V 2.NP je z chodby vstup do dvou 
pokojů, do ložnice s knihovnou a vlastní koupelnou, dále do koupelny, prádelny a na venkovní 
terasu. V suterénu je z chodby vstup do technické místnosti, skladové místnosti a do kotelny.

Stavba bude provedena stavební firmou, firma si sama vybere dodavatele a subdodavatele, kteří se 
budou pohybovat na stavbě.

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Na stavbu objektu budou použity pouze materiály, jejíž vlastnosti jsou požadované normami. 
Stavební materiál se smí skladovat a používat pouze dle pokynů výrobce. Stavba musí parametry a 
kvalitou odpovídat platným normám.

Základové konstrukce:
Stavba je založena na betonových pásech betonu C16/20, na základy bude provedena základová 
deska opět z betonu C16/20. Deska bude proložena kari sítí. Základové pasy a deky budou tvořené 
ve dvou výškových úrovních. Základová deska nad nepodsklepenou částí bude v úrovni stropu nad 
1. S. Na základovou desku budou uloženy 2 vrstvy hydroizolačních pásů.

23



Svislé konstrukce:
Svislé konstrukce v 1. S jsou vyzděné z tvárnic ztraceného bednění tloušťky 400mm, které se zalijí 
betonem C 16/20. Základové konstrukce jsou opatřeny asfaltovou hydroizolací ve dvou vrstvách a 
tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 120mm. Na straně směrem k 
nepodsklepené části je vyzděná stěna ze ztraceného bednění tl. 150Mm, která slouží jako pomocná, 
podpůrná konstrukce betonového základu nad nepodsklepenou částí.
Svislé konstrukce v 1. a 2. NP jsou z keramických tvárnic tl. 440mm, vnitřní svislé kce. Z 
keramických tvárnic tl. 300mm. Příčky jsou z keramických tvárnic tl. 115mm a jedna příčka z 
tvárnic tl. 80mm.
Vnější povrchová úprava stěn je z jádrové cementové omítky venkovní štukové omítky Vnitřní 
úprava stěn je z vápenocementové omítky.

Stropní a podlahové konstrukce:
Stropní konstrukce nad 1. S a 1. NP tvoří keramobetonové stropní nosníky, cihelné vložky a 
betonová deska.
Podlaha v 1. S je tvořena tepelnou izolací z minerálních desek, parozábranou z asfaltového pásu, 
betonovou roznášecí vrstvou, lepidlem a keramickou dlažbou.
Podlaha v 1. a 2. NP je tvořena tepelnou izolací v 2. NP kročejovou izolací z minerálních desek, 
systémovou deskou na podlahové topení, cementovým potěrem, lepidlem a keramickou dlažbou.
Podlahy v ložnici, knihovně, a pokojích v 2. NP jsou kročejovou izolací z minerálních desek, 
cementovým potěrem, parotěsnou izolací z PE fólie, pěnovou podložkou a dřevěnými lamelami.

Střešní konstrukce:
Střecha bude sedlová. Krov bude vaznicové soustavy s vrcholovou vaznicí, jedna vaznice bude 
ocelová kvůli velkému rozestupu podpěrných sloupků.
Skladba střechy nad garáží: parotěsná zábrana z asfaltového pásu, stýdová deska z tepelně - 
izolačních desek XPS, separační a expanzní vrstva - geotextýlie, hydroizolační vrstva - 2x asfaltový
pás, drenážní vrstva - parotěsná smyčková rohož, tepelněizolační vrstva z XPS, protismyková 
drenážní rohož, rektifikační terče a betonová dlažba.

Dveře a okna
Okna budou dřevěná z euro hranolu s izolačním dvojsklem. Vnější dřevěné dveře jsou osazené do 
obložkových zárubní.
Barva oken a dveří je světle hnědá a je shodná.

D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí:
Stavba je navrhnuta tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání stavby.
Splňuje požární odolnost, mechanickou odolnost a stabilitu.
Splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu vnitřního prostoru před okolním hlukem.

Je nutné postupovat v souladu s platnými zákony ČR, které se k dané stavbě vztahují.
- vyhláška č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.
- nařízení vlády č.378/2001 - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Technologický a pracovní postup musí zajistit bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud 
se práce týkají použití strojů a zařízení, pracovních prostředků, pracovních pomůcek, dopravy a 
práce za mimořádných podmínek. S danými bezpečnostními podmínkami musí být seznámeny 
všichni účastníci na stavbě.
Je třeba zajistit, aby při stavebních právech nedošlo k porušení okolních objektů. Na pozemku se 
nenacházejí žádné stávající sítě, tudíž nehrozí případné porušení.
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Vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před zahájením stavby smluvní písemnou formou. 
Příslušní pracovníci obou stran budou poučeni o bezpečnostních rizicích na stavbě.
Pracovníci na stavbě musí být proškoleni a vybaveni pracovními pomůckami.

D.1.1.a.5 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí
Tepelně technické a akustické výpočty jsou v samostatné příloze - složka č. 6

Osvětlení:
Objekt je osvětlen přírodním i denním osvětlením. Osvětlení bude dostatečné a bude odpovídat 
hygienickým normám.

Oslunění:
Pobytové místnosti jsou orientovány na slunečnou stranu. Okna budou vybavena vnitřními 
žaluziemi. Plocha okenních otvorů bude minimálně 1/10 podlahové plochy místnosti.
Na objektu jsou dominantní fasádní okna, dále jsou zde střešní vikýře a střešní okna.

Akustika a vibrace: Při provozu v objektu mohou vznikat vibrace a hluk v 1. S v kotelně. Bude 
provedena zvuková a kročejová izolace.
Při výstavbě mohou vznikat vibrace při některých stavebních procesech. S ohledem na vzdálenost 
se přenos vibrací do okolních objektů nepředpokládá.

Zásady hospodaření s energiemi:
Dle ČSN 70 0540-2/2011.
Vnitřní návrhová teplota- obytné místnosti, chodby: 20°C

   - koupelny: 24°C
   - garáž (nevytápěná): 5°C

Venkovní výpočtová teplota: -15°C,
Objekt se nachází v Jihomoravském kraji 455 m n.m. Bpv
Pro vytápění budou použité obnovitelné zdroje energie.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:
-ochrana před povodněmi: objekt není situován ze záplavové oblasti – není nutné protipovodňové 
opatření
-ochrana před pronikání radonu z podloží: Podle radonového průzkumu se objekt nachází v oblasti 
se středním radonovým rizikem. Spodní stavba a základy pod nepodsklepenou částí budovy budou 
izolovány 2 vrstvy asfaltové hydroizolační fólie
-ochrana před technickou seizmicitou: objekt se nenachází na nestabilním podložím.
-ochrana před hlukem: stavba byla navržena v souladu s akustickými požadavky. Při správném 
provedení kročejových izolací apod. Bude stavba chráněna proti hluku z vnějšího prostředí.

D.1.1.a.6 Požadavky na požární ochranu konstrukcí:
Viz. Požárně bezpečnostní řešení - Složka č. 5

D.1.1.a.7 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakost provedení:
Navržené materiály dle projektu musí mít požadované vlastnosti. Manipulace s materiály musí být v
souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž musí být v souladu s montážními návody 
konkrétního výrobku. Musí se dodržení požadované vlhkosti materiálu – technologické přestávky.
Dodržení těchto postupu zajistí požadovanou kvalitu provedení.
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D.1.1.a.8 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí:
Při výstavbě se nepočítá s žádnými netradičními technologickými postupy ani se zvláštními 
požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.

D.1.1.a.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele:
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby nejsou stanoveny. 
Charakter stavby to nevyžaduje.

D.1.1.a.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadavky nad rámec povinných – stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami.
Zmíněné kontroly nejsou stanoveny.

D.1.1.a.11 Výpis použitých norem:

ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov (2011)
ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb - budovy pro bydlení a ubytování (2010)
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000)
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení
ČSN 73 0873 -Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou
ČSN 73 4301 - Obytné budovy
ČSN 74 45 05 - Podlahy - společná ustanovení
ČSN 73 0540 -  Tepelná ochrana budov
ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování
akustických vlastností stavebních výrobků
ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem

Sbírky zákonů

předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
předpis č. 376/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

     hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

     odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
     účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
     vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

předpis č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 
     odpady

předpis č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

předpis č. 406/2006 Sb. - Zákon o hospodaření energií
předpis č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník
předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

předpis č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
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Vyhlášky a nařízení vlády

- č.501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
- č.378/2001 - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky.
- č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
- č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
-č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky.
- č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
- č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
- č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací
- č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
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Závěr:

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří v 
Domašově. Snažil jsem se vytvořit stavbu, která by dobře zapadla do okolní zástavby a aby 
vyhovovala modernímu bydlení rodiny se dvěma dětmi.
Dle zadání jsem v objektu návrh projekční kancelář a dle svého uvážení jsem garáž pro dva 
automobily umístil do objektů.
Na bakalářské práci jsem začal pracovat v zimním semestru. Návrh dispozice jsem několikrát 
měnil, než vznikl současný návrh.
Finální řešení se od původního architektonického návrhu z konstrukčních důvodů mírně liší (v 
posunutí příček, okenních otvorů a vikýře).
Bakalářské práce je pro mě velkým přínosem, vypracoval jsem kompletní projektovou dokumentaci
pro stavbu rodinného domu. Díky pomoci mého vedoucího, pana Ing. Radima Koláře, Ph.D. jsem 
byl schopný vytvořit všechny problematické detaily v objektu. Poradil mě, jak je co možná 
nejjednodušeji a správně řešit.
Nově nabité zkušenosti bych rád využil v praxi.
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Seznam použitých zdrojů

Normy

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. říjen 2011. Praha: Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červen
2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Květen
2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Únor
2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. Praha:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha:
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Únor 2013.
Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben
2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad
2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005.
Praha: Český normalizační institut, 2005.

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.

ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.

Vyhlášky a nařízení vlády

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In.
č. 163/2006. 2006.

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. In. č. 36/2013. 2013.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In.
č. 125/2005.
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ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In. č. 81/2009.

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In. č. 144/2001.
ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. In. č. 188/2006.

Zákony

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In.
č. 71/2001.

ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In. č. 115/2000.

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In. č. 63/2006.

ČR. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci. In. č. 96/2006.

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochranu. In. č. 34/1985.

Učebnice a skripta

Nauka o pozemních stavbách - Ing. Jarmila Klimešová
Čítanka výkresů ve stavebnictví - A. Doseděl a kol.
Pozemní stavitelství III, šikmé střechy - Libor Matějka
Pozemní stavitelství II, schodiště a monolitické stěnové systémy - Věra Maceková, Libomír 
Šmodlas
Požární bezpečnost staveb - Ing. Marie Rusinová, Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková
Pozemní stavitelství II - Václav Hájek a kol.

Internetové stránky:

– http://www.stavbaonline.cz hydroizolace
kročejová izolace

– https://www.siko.cz keramická dlažba
– https://www.dek.cz geotextílie

sádrokartonové před stěny

– http://www.denbraven.cz lepidlo na dlažbu
– http://www.isover.cz tepelné izolace
– http://http://www.cemix.cz omítky
– http://styrotrade.cz polystyren XPS
– http://www.cube-podlahovetopeni.cz otopný systém
– http://wienerberger.cz zdící materiál
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– http://www.levnestavebniny.cz podhledy
– http://www.bramac.cz střecha
– http://www.guttashop.cz klempířské výrobky
– http://www.rigips.cz sádrokartonové předstěny
– http://www.lignofixshop.cz nátěry dřeva
– www.geberit.cz wc

Seznam použitých značek a symbolů:

BP - bakalářská práce
RD - rodinný dům
VŠKP - vysokoškolská kvalifikační práce
1. S - první podzemní podlaží
1.NP - první nadzemní podlaží
2. NP - druhé nadzemní podlaží
UT - upravený terén
PT - původní terén
d - tloušťka vrstvy konstrukce [m]
S - sever
SZ - severozápad
SV - severovýchod
JZ - jihozápad
JV - jihovýchod
A - plocha [m²]
BOZP - bezpečnost osob a zdraví při práci
PBS - požární bezpečnost staveb
P.Ú. - požární úsek
SPB - stupně požární bezpečnosti
DP1 - nehořlavý konstrukční systém
OB1 - obytné budovy první kategorie
REI, REW, EI, E - požární odolnost konstrukce
P1.01/N2 - označení požárního úseku
S - celková plocha P.Ú. [m²]
Spo - požárně otevřená plocha [m²]
pv - požární zatížení výpočtové [kg/m²]
p - požární zatížení - stálé a nahodilé [kg/m²]
po - procento vymezených ploch [%]
d - odstupové vzdálenosti [m]
U - součinitel prostupu tepla [W/(m²·K)]
UNp - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m²K)]
UNd - doporučený součinitel prostupu tepla [W/(m²·K)]
Uem, N - požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m²·K)]
Rsi - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m²·K)/W]
Rse - odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m²K)/W]
fRsi - teplotní faktor vnitřního povrchu [-]
fRsi,N - požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor uvnitř povrchu [-]
θai - návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]
θsi - vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]
θsi,min,N - požadovaná hodnota nejnižší teploty odpovídající nejnižšímu
dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-]
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θe - návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C]
θi - návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C]
Δ θi - teplotní přirážka [°C]
O - označení odpadů ostatních v katalogu odpadů
N - označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů
parc. č. - parcelní číslo
k. ú. - katastrální území
Pa - pascal - jednotka tlaku
° - stupně
% - procenta
∅  - průměr
mm - milimetr
m - metr
m² - metr čtvereční - plošná jednotka
m³ - metr krychlový - objemová jednotka
ČSN EN - eurokód
ČSN - česká státní norma
vyhl. - vyhláška
Kč - koruna česká
č. - číslo
Tab. - Tabulka
apod. - a podobně
pozn. - poznámka
XPS - extrudovaný polystyren
FeZn - pozinkované železo
C 25/30 - beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 25 MPa a charakteristickou 
krychelnou pevností v tlaku 30 MPa
ŽB - železobeton
m n. m. - metrů nad mořem
b.p.v. - Balt po vyrovnání
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