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 Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v městise Rokytnice nad 

Rokytnou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní, částečně 

podsklepený, s plochou jednoplášťovou střechou a garáží pro dva osobní 

automobily. Návrh respektuje povahu okolní zástavby a plně využívá pozemek. 

Konstruován je pro obsazení 4 - 6 osobami. Obvodové stěny v suterénu jsou 

z keramických tvarovek systému Porotherm a zateplený polystyrenem. Obvodové 

stěny nadzemních podlaží jsou také z keramických tvarovek Porotherm s vloženou 

tepelnou izolací. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Parcela je převážně 

rovinná.  

 Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část ve formě prováděcího 

projektu, součástí návrhu je i tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní 

řešení, akustické posouzení a posouzení z hlediska osvětlení.  

rodinný dům, Rokytnice nad Rokytnou, zděná stavba, jednoplášťová plochá 

střecha, suterén, nadzemní podlaží, garáž, terasa, parcela  

 This bachelor thesis solves the design of a family house in Rokytnice nad 

Rokytnou in the district of Třebíč. The family house is designed as a two-story 

building with a basement, warm flat roof and a garage for two cars. The design 

respects the nature of the surrounding area and makes full use of the site. 

Designed for 4 to 6 people. The perimeter walls in the basement are made 

of Porotherm ceramic fittings and insulated with polystyrene. The perimeter walls 

of the above-mentioned floors are also made of Porotherm ceramic fittings with 

embedded thermal insulation. Ceiling structures are reinforced concrete. The plot 

is mostly flat.              

 The thesis contains the drawing and documentation in the form of the 

implementation project, the design includes also the thermal technical 

assessment, the fire safety solution, the acoustic assessment and the lighting 

assessment. 

family house, Rokytnice nad Rokytnou, brick building, warm flat roof, basement, 

above-ground floor, garage, terrace, plot  
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2. Úvod 

 Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace 

samostatně stojícího rodinného domu. Objekt je umístěn na rovinném pozemku             

v městise Rokytnice nad Rokytnou, okres Třebíč. Předpokládá se obsazení 4 - 6 člennou 

rodinou.  

 Z architektonického hlediska je objekt vytvořen z několika kvádrů, je výrazně 

podlouhlý, čímž kopíruje proporci pozemku. Rodinný dům je dvoupodlažní, částečně 

podsklepený s jednoplášťovou plochou střechou.   

 Obvodové zdivo nadzemní části je vyzděno z keramických tvarovek tl. 500mm    

s vloženou tepelnou izolací na tenkovrstvou zdící maltu. Odvodové zdivo suterénu je 

také z keramických tvarovek, tentokráte tl. 400mm a zateplených 100mm polystyrenu. 

Vnitřní nosné i nenosné zdivo je zděno rovněž z keramických tvarovek o různých 

tloušťkách. Stropní konstrukce jednotlivých podlaží jsou železobetonové monolitické. 

Střešní konstrukce je jednoplášťová o malém sklonu s povlakovou hydroizolací. 

 Okna a dveře jsou v jednotné šedé barvě. Venkovní omítky jsou řešeny jako 

vícevrstvé s finálním silikátovým nátěrem ve dvou barvách v bílé a šedé. 

 Během zpracování práce jsem využíval nabyté znalosti, moderní postupy, 

materiály a software, který je vhodný pro použití v našich zeměpisných šířkách. 

Přiložená projektová dokumentace je vytvořena v souladu s aktuálními platnými 

zákony, vyhláškami a normami České republiky. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rodinný dům v Rokytnici nad Rokytnou 

b) Místo stavby 

Rokytnice nad Rokytnou, katastrální území Rokytnice nad Rokytnou (okres Třebíč) 

[740993], parcelní čísla 185/1, 185/2 

c) Předmět dokumentace 

Kompletní dokumentace pro výstavbu rodinného domu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Pavel Blažek, Rokytnice nad Rokytnou 8, 675 25 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Martin Blažek, Rokytnice nad Rokytnou 93, 675 25 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Osobní seznámení s pozemky 

 Fotodokumentace pozemků (parcelní čísla 185/1, 185/2) 

 Uzemní plán městys Rokytnice nad Rokytnou 

 Hydrogeologické posouzení, radonový průzkum a geodetické zaměření lokality 

 Cetin Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné 

 podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká 

 telekomunikační infrastruktura a.s. 

 E.ON Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve 

 vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti 

 GasNet, s.r.o. Vyjádření o existenci rozvodné sítě plynovodní soustavy 

 Vodárenská akciová společnost, a.s. Stanovisko k existenci inženýrských sítí 

 Městys Rokytnice nad Rokytnou výkresové soubory s vedením kanalizace,  

     vodovodu  
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A.3 Údaje o území a o změně vlivu užívání stavby na 

prostředí 

a) Rozsah řešeného území 

Zastavěná plocha stavebními objekty:  196,75m
2
 

Zpevněné plochy:    85,86m
2
 

Plocha zeleně:     1221,50m
2
 

Celková plocha pozemků:    1504,11m
2
  

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území doposud  nebylo zastavěno, je vyčleněno stávající územně plánovací 

dokumentací jako orná půda. 

c) Údaje o ochraně území 

Objekt se nenachází v památkové zóně, záplavovém území, poddolované oblasti 

ani v jeho blízkosti. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Splaškové vody budou řešeny na pozemku investora a budou svedeny do 

kanalizační přípojky, dešťové vody budou sváděny do retenční nádrže s případným 

přepadem do jednotné kanalizační sítě. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací jako orná půda. 

Území bude vyjmuto ze zemědělského půdního fondu. Již probíhá jednání o změně 

stávajícího územního plánu s využitím pozemků pro účely bydlení. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba v současností nesplňuje požadavky na využití území. Po projednávané 

změně územního plánu však stavba tyto požadavky splňovat bude. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjma požadavků územního plánu stavba splňuje všechny požadavky dotčených 

orgánů. Novostavba je navržena jako rodinný dům a dochází ke změně využití pozemků 

z hlediska územního plánu. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

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

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nutnost vybudování přípojek inženýrských sítí k pozemkům. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

 Grmelová Jitka, p. č. 184/1, Rokytnice nad Rokytnou 279, 675 25 

 SJM Blažek Jan a Blažková Milena, p. č. 178/4, Rokytnice nad Rokytnou 93, 

675 25 

 Blažek Zdeněk, p. č. 190/1, Rokytnice nad Rokytnou 10, 675 25 

 Blažek Zdeněk, p. č. 190/2, Rokytnice nad Rokytnou 10, 675 25 

 Městys Rokytnice nad Rokytnou, p. č. 185/5, Rokytnice nad Rokytnou 67, 

675 25 

 

A. 4 Údaje o stavbě a o změně v užívání stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba rodinného domu. 

b) Účel užívání stavby 

Rodinné bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci ani zónu a stavba neleží ani v záplavovém území. 

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

Jsou splněny technické požadavky na stavby. Objekt není řešen jako 

bezbariérový. Majitelé sousedních parcel byli seznámeni se záměrem. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů  

Požadavky územního plánu 

 Po plánované změně bude navrhovaný objekt v souladu s územním 

plánem a bude plnit funkci bydlení. 

Požadavky města 

 Projektant i investor respektují požadavky. 

Přístupová a příjezdová komunikace 

 Pozemek je napojen na komunikaci ze jihozápadní strany. 

 Majitel komunikace souhlasí s napojením objektu. 
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Likvidace odpadů 

 Objekt bude zapojen do svozového systému městyse Rokytnice nad 

Rokytnou - společnost ESKO - T s.r.o. 

 Po ukončení stavby bude provedena smlouva se svozovou organizací. 

 V době stavby bude stanoven způsob likvidace odpadů a přebytečné 

zeminy na základě žádosti stavebníka k úřadu městyse. 

Ochrana ovzduší 

 V navrhovaném objektu bude vytápění řešeno kombinací kondenzačního 

plynového kotle a krbové vložky. Na základě vyjádření Odboru 

životního prostředí Třebíč nebude stavba mít vliv na ovzduší. 

Ochrana povrchových a spodních vod 

 Objekt nemá vlastní zdroj vody. 

 Objekt je napojen na kanalizaci vesnice. 

Ochrana krajiny, lesního a vodního hospodářství 

 Objekt není žádným krajinotvorným prvkem. 

 Objekt nezasahuje do ochranného pásma lesa a vod. 

Vyjádření plynárenské organizace k napojení objektu na plyn – zemní 

 V blízkosti pozemku se nachází vedení středotlakého plynovodu. 

 V rámci výstavby bude vybudována přípojka a uzavřena smlouva s 

dodavatelem zemního plynu. 

Vyjádření distribuční organizace k připojení objektu na elektrický rozvod 

 V blízkosti pozemku se nachází vedení elektrické energie. 

 V rámci výstavby bude vybudována přípojka a uzavřena smlouva s 

dodavatelem elektrické energie. 

Vyjádření správce vodovodu k napojení objektu na veřejný vodovod 

 V blízkosti pozemku se nachází vedení místního vodovodu. 

 V rámci výstavby bude vybudována přípojka a uzavřena smlouva s 

dodavatelem vody. 

Vyjádření správce kanalizace k napojení objektu na veřejnou kanalizační 

soustavu 

 V obci je zbudován jednotný kanalizační systém. 

 V rámci výstavby bude vybudována kanalizační přípojka. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou zde žádné výjimky ani návrhová úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 Počet obyvatel pro rodinný dům 4 - 6 
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 Užitná plocha nových prostor:  užitná podlahová plocha: 322,74m
2
 

 Celková plocha pozemku:   1504,11m
2 

 Procento zastavění:    13,08% 

 Zastavěná plocha stavebními objekty:  196,75m
2
 

 Zpevněné plochy:    85,86m
2
 

 Plocha zeleně:     1221,50m
2
 

 Celková plocha pozemků:    1504,11m
2
  

j) Základní bilance stavby 

 Jako první budou vybudovány všechny přípojky SO-03-SO06. Dodavatel umístí 

dočasný vodoměr, elektroměr a uzavře smlouvu o dodávce energii během výstavby. 

 Veškerý vzniklý odpad, vzniklý při výstavbě, bude odvezen a ekologicky 

zlikvidován dodavatelem díla. 

 Likvidace dešťové vody bude řešena na pozemku přímým vsakem. 

i) Základní předpoklady výstavby 

 Zahájení stavby: na začátku června 2017 

 Dokončení stavby: na konci srpna 2018 

k) Orientační náklady stavby 

 Přibližný obestavěný prostor činí 1069m
3
 (5300kč/m

3
). Orientační cena objektu 

činí 5,7 - 6,2 mil. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

S0-01 – Rodinný dům 

S0-02 – Zpevněné plochy, konečné terénní úpravy, oplocení 

S0-03 – Přípojka vodovodu 

S0-04 – Přípojka kanalizace 

S0-05 – Přípojka nízkého napětí 

S0-06 – Přípojka plynovodu 
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B. 1 Popis území 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v městyse Rokytnice nad Rokytnou, katastrální území 

Rokytnice nad Rokytnou [740993], parcelní čísla 185/1, 185/2. Pozemek je výrazný 

svým délkovým rozměrem 103 x 15m. Jednou z kratších stran pozemek přiléhá k místní 

komunikaci. Sousední parcely jsou 184/1, 178/4, 190/1, 190/2, 185/5 (místní 

komunikace). Územně plánovací dokumentací není pozemek v současné době určen k 

zástavbě. Jiţ se ale jedná o změně územního plánu městyse pro účely bydlení. Terén 

pozemku je převáţně rovinatý, zatravněný, nachází se na něm ovocné stromy a 

nenachází se na něm ţádná stavba. Po změně územního plánu umoţní pozemek svým 

tvarem, polohou, velikostí, orientací a základovými poměry umístění plánovaného 

objektu a jeho bezpečné uţívání. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Bylo zjištěno, ţe se 

jedná o střední radonový index, jako ochrana bude stačit modifikovaný asfaltový pás 

DEK Glastek 40 Special Mineral. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Budovaný objekt se nachází v převáţně klidné lokalitě. V jeho blízkosti se 

nachází pobočka Horáckého kovodruţstva Třebíč. Výroba vydává pouze zanedbatelné 

mnoţství hluku. Nehrozí zde ani hluk vyvolaný okolní dopravní infrastrukturou. 

Podrobné posouzení viz příloha sloţka č. 6 - Stavební fyzika. Stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v 

jednotlivých vyjádřeních. 

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

Budovaný objekt se nenachází v záplavové ani poddolované oblasti nebo v jejich  

blízkosti. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry 

v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se vyskytuje vzrostlá zeleň (ovocné stromy). V rámci stavby 

nebudou prováděny ţádné asanace, demolice, pouze kácení části dřevin na pozemku. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

h) Územně technické podmínky 

Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz příloha sloţka č. 

2 - Výkres č. C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE 

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby 

dojde k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek nemá přípojku 

elektrické energie, kanalizace, vodovodu, plynovodu.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

Účel stavby: stavba pro rodinné bydlení 

 Počet obyvatel: 4-6  osob 

Uţitná plocha nových prostor:  

 Uţitná podlahová plocha: 322,74m
2
 

Zastavěná plocha stavebními objekty:   

 Rodinný dům:   196,75m
2
 

 Zpevněné plochy:  85,86m
2
 

Plocha zeleně:    1221,50m
2
 

Celková plocha pozemků:   1504,11m
2
  

Procento zastavění:   13,08% 
 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

 Celý objekt bude po změně územního plánu v souladu s tímto plánem. Na 

pozemku se budou nacházet pouze stavební objekty řešené touto dokumentací (S0-01 – 

Rodinný dům, S0-02 – Zpevněné plochy, konečné terénní úpravy, oplocení, S0-03 – 

Přípojka vodovodu, S0-04 – Přípojka kanalizace, S0-05 – Přípojka nízkého napětí, S0-

06 – Přípojka plynovodu). Stavba nenarušuje vzhled lokality.  
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b) Architektonické řešení 

Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící, dvoupodlaţní, částečně 

podsklepený objekt. Z architektonického hlediska je objekt vytvořen z několika kvádrů, 

je výrazně podlouhlý, čímţ kopíruje proporci pozemku.  

Z příjezdové strany je patrné ustoupené druhé nadzemní podlaţí. Jihovýchodní 

strana je  značným způsobem otevřena k dosaţení příjemného a intenzívního prosvětlení 

obytných místností. Na této straně objekt také navazuje v terasu. Naopak fasáda 

severozápadní je zcela uzavřena kvůli nadměrnému ochlazování. Ze strany jihozápadní 

je provedeno napojení na přilehlou komunikaci. Na severovýchodě navazuje na objekt 

zahrada s ovocnými stromy. Zastřešení druhého podlaţí i prostoru garáţe je provedeno 

jednoplášťovou, plochou střechou.  

Pro potřeby parkování dalších vozidel lze vyuţít zpevněnou příjezdovou cestu 

před garáţí.  

 

B. 2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je horizontálně členěn na zóny. Suterén představuje technické zázemí 

celého objektu. Technická místnost zajišťuje vytápění, ohřev teplé vody a případné 

skladování potřebných věcí.  

V prvním podlaţí je společenská zóna. Nachází se zde vstup, nad kterým je 

vytaţením zastřešení a ústupem stěny vytvořeno závětří. Ze zádveří vede hlavní 

komunikační prostor, ze kterého se dostáváme do všech podlaţí domu. Hlavním 

společenským prostorem přízemí je prostorný obývací pokoj s jídelním a kuchyňským 

koutem. Na patře je také hygienické zázemí, dvojgaráţ, dílna a místnost pro domácí 

práce. Všechny tyto místnosti jsou přímo přístupné z komunikačního prostoru domu. Z 

obývacího pokoje je navázán vstup na relaxační terasu, která dále přechází ve velkou 

zahradu. Druhý vstup na zahradu je z chodby v blízkosti místnosti pro domácí práce.  

Druhé nadzemní podlaţí je řešeno jako zóna klidová. Po vystoupání schodů 

navazuje chodba, ze které je přístup do dvou dětských pokojů, koupelny s WC. Dále 

pak přes šatnu do loţnice a druhé koupelny s WC.  

Při výstavbě budou dodrţeny všechny pokyny a postupy výrobců a dodavatelů 

materiálu. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celý objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový. 
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B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navrţena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím uţívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během uţívání stavby budou dodrţeny veškeré příslušné 

legislativní předpisy. Uţivatel je povinen provádět běţnou údrţbu a zajišťovat potřebné 

revize v průběhu uţívání stavby. Při výstavbě je dodavatel stavebního díla (stavby) 

povinen při realizaci díla dodrţovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zjištění 

BOZP na staveništi (především NV 591/2006Sb. a NV362/2005Sb.) a k provozu 

vyhrazených technických zařízeni a příslušné související a závazné technické normy. 

 

B. 2.6. Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Řešený objekt je samostatně stojící stavba. Jedná se o novostavbu rodinného 

domu v Rokytnici nad Rokytnou v kraji Vysočina. Objekt je dvoupodlaţní, částečně 

podsklepený. Střecha je navrţena jako plochá jednoplášťová. Objekt se nachází téměř 

na rovinatém terénu. Součástí 1.NP je garáţ pro dva osobní automobily. Půdorysné 

rozměry garáţe 5,75x5,75 m. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro suterénní podlaţí, základy 

vlastní stavby, terénní úpravy a výkopy pro přípojky inţenýrských sítí. Bude ověřeno, 

zda se ve výkopech nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny 

strojně, těsně před betonováním základových konstrukcí. Před betonáţí základů bude 

ručně dočištěna základová spára. Ornice bude sejmuta do hloubky -0,50m. 

Základy 

Objekt bude zaloţen na původní únosné zemině. Zaloţení je navrţeno na 

základových pasech prostého betonu C16/20 – XC2, beton bude propojen výztuţí se 

základovou deskou. Základová konstrukce bude z líce zateplena extrudovaným 

polystyrenem Fibran Etics FG300-I v tloušťce 100mm. V místě výkopových prací se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala zaloţení stavby. Základové 

pásy budou provedeny pod obvodovými stěnami, vnitřními nosnými stěnami, příčkami 

a pod schodištěm. Rozměry základu viz příloha sloţka č. 4 - Příloha č. 4.3 - VÝPOČET 

ZÁKLADŮ. 

Betonáţ základových konstrukcí nesmí být za ţádných okolností provedena na 

podmáčenou a porušenou základovou spáru. Bude pouţit beton C 16/20. Základová 
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deska bude vyztuţena kari sítí, která bude pod příčkami zdvojena. Nutno vynechat 

prostupy pro inţenýrské sítě. Veškeré prostupy základy a základovou deskou je nutné 

dobře utěsnit trvale pruţným tmelem a dodrţet stanovené pokyny výrobců. Základy je 

nutno provádět podle projektové dokumentace. Při betonáţi pasů bude na dno vloţen po 

obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

Svislé nosné konstrukce  

Obvodové zdivo prvních dvou nadzemních podlaţí je z keramických tvárnic 

vyplněných minerální vatou. Konkrétně se jedná o tvárnice Porotherm 50T profi, 

tloušťka 500mm. Obvodové zdivo suterénního podlaţí, je vyzděno z tvárnic Porotherm 

40 Profi, tloušťka 400mm a zatepleno extrudovaným polystyrenem Fibran Etics FG300-

I v tloušťce 100mm. 

Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny také z tvarovek Porotherm a to z tvarovek 

24 Profi. 

Všechny tvarovky jsou tvarovky broušené, spojovány jsou univerzální maltou 

Porotherm Profi, s pevností v tlaku 10Mpa. 

Vodorovné konstrukce  

 Stropní konstrukce jsou tvořeny kříţem vyztuţeným ţelezobetonovými deskami 

o tloušťce 200mm. Vlastní vyztuţení desek bude provedeno dle statického výpočtu. 

 Schodiště je ţelezobetonové, tloušťka desky 150mm. Betonováno je betonem 

třídy C20/25. 

Schodiště 

V objektu se nachází dvě schodiště. Rozměrový návrh schodišť vychází z ČSN 

73 4301. Schodiště jsou navrţena jako jednoramenná přímá bez mezipodesty. 

Konstrukčně se jedná o monolitické ţelezobetonové schodiště, vetknuté do 

obvodových stěn. Obě schodiště mají stejnou průchodnou šířku a to 1000mm. Rozměr 

schodišťových stupňů schodiště z 1.NP do 2.NP je 167,5x300mm a tloušťka 

schodišťové desky 150mm. Počet jednotlivých stupňů v rameni je 17. Stupnice jsou 

obloţeny dubovými deskami v tloušťce 40mm. Rozměr stupňů schodiště vedoucího do 

suterénu je 169,5x300mm, počet stupňů je 18. Celé toto schodiště je obloţen 

keramickou dlaţbou se soklem vysokým 50mm. Tloušťka schodišťové deseky je 

vzhledem k umístění na zemině 250mm.  

Vyztuţení je provedeno na základě statického výpočtu. Schodiště jsou osazena 

oboustranně madlem a to ve výšce 1000mm. Samozřejmostí je také dodrţení podchodné 

a průchodné výšky u obou schodišť. 
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Svislé nenosné konstrukce 

 Vnitřní nenosné příčky jsou z tvarovek Porotherm 14 Profi spojovaných 

univerzální maltou Porotherm Profi, s pevností v tlaku 10Mpa. 

Pomocné příčky v koupelnách jsou z tvarovek Porotherm 8 Profi také na Profi 

maltu. 

Pro zakrytí instalačního vedení a nádrţek na WC jsou pouţity sádrokartonové 

přizdívky. Konstrukce jsou vytvořeny ze sortimentu Knauf. V koupelně jsou pouţity 

desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti. 

Střešní konstrukce  

Střešní konstrukce je navrţena jako plochá jednoplášťová střecha se klonem 2%. 

Hlavní nosnou část střešního pláště tvoří stropní konstrukce druhého podlaţí. Na nosné 

konstrukci je parotěsná vrstva z asfaltových pásů DEK Glastek 40 Special Mineral. 

Tepelnou izolaci a spád střešní roviny zajišťuje vrstva polystyrenu Dek EPS 100 v 

tloušťce 250mm. Na tepelné izolaci je separace z geotextilie DEK Filtek 300 a na ní 

samotná hydroizolační vrstva z PVC-P folie Dekplan 77. Celé toto souvrství zatěţkává 

50mm tlustá vrstva říčního kameniva frakce 16-32mm. Od folie je kamenivo odděleno 

opět geotextilií tentokrát Filtek 500. 

Detailní skladba a kotvení všech vrstev viz příloha sloţka č. 4 - Výkres č. 

D.1.2.06 - VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY. Tepelně technické posouzení viz příloha 

sloţka č. 6 - Stavební fyzika.  

Podlahové konstrukce  

 Podlahové konstrukce jsou navrţeny ve dvou tloušťkách 150 a 250mm. Podlahy 

s poţadavkem na tepelnou izolaci přilehlé k zemině jsou tloušťky 250mm. Tepelně 

izolovány jsou EPS s uzavřenou strukturou Dekperimeter 200. A jako hydroizolace je 

pouţito modifikovaných asfaltových pásů  DEK Glastek 40 Special Mineral. 

Konstrukce podlah v nadzemním podlaţí tloušťky 150mm je také doplněna tepelnou 

izolací tentokrát elastifikovaným EPS Isover EPS rigifloor 4000. V objektu se pouţívá 

dvou různých nášlapných vrstev a to laminátových vlysů nebo keramické dlaţby. 

Souvrství jsou také doplněna podlahovým vytápěním. 

 Detailní skladby viz příloha sloţka č. 4 - Výkres č. D.1.2.21 - SKLADBY 

KONSTRUKCÍ 

Povrchové úpravy  

Vnější povrchová úprava obvodového pláště bude provedena jako vícevrstvá 

omítka systémového řešení od firmy Weber. Jako první je nanesen cementový podhoz, 

na něm jádrová lehčená omítka, další vrstvou je vápenocementová stěrka po té 

penetrační nátěr a jako koncová vrstva je pouţit silikátový fasádní nátěr ve dvou 

odstínech. 
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Vnitřní omítka je provedena jako jednovrstvá vápenocementová od firmy Weber, 

v tl. 10mm s výmalbou. 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie  

Izolace proti vodě a radonu je pouţit modifikovaný asfaltový pás DEK Glastek 

40 Special Mineral lepený asfaltovou disperzí Dekprimer. V místě s mokrým provozem 

bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlaţbou provedena hydroizolační stěrka. 

Jako parozábrana v ploché střeše je pouţit asfaltový pás DEK Glastek 40 special 

mineral a jako hydroizolační vrstva PVC-P folie Dekplan 77. 

Tepelná izolace  

Tepelná izolace obvodových stěn je formou keramických tvarovek Porotherm 

50T profi vyplněných minerální vatou. Podzemní obvodové stěny jsou zatepleny 

extrudovaným polystyrenem Fibran Etics FG300-I v tloušťce 100mm. Základové pasy 

jsou z lícové strany zatepleny stejným materiálem jako suterénní stěny. V plochém 

střešním plášti je aplikován polystyren Dek EPS 100 v tloušťce 260mm (hodnota 

mocnosti vrstvy měřená u střešní vpusti). 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

Jednotlivé výrobky jsou detailně specifikovány v příloze sloţka č. 4. 

Výkres č. D.1.2.16 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

Výkres č. D.1.2.18 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ 

Výkres č. D.1.2.19 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

Protipožární opatření 

Protipoţární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace – viz příloha sloţka č. 5 

D.1.3 - POŢÁRNÍ ZPRÁVA POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ   

 STAVBY  

Výkres č. D.1.3.01 - SITUACE POŢÁRNÍHO ŘEŠENÍ 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

 Je dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobků. 

 

B. 2.7 Technická a technologická zařízení, zásady řešení 

zařízení 

a) Technické řešení  

Topení:  

Vytápění je zajištěno kombinací ústředního a podlahového vytápění. Ohřev 
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otopné vody bude zajištěn kombinací krbové vloţky a kondenzačního plynového kotle. 

Kondenzační kotel je umístěn v technické místnosti v suterénu a krbová vloţka v 

obývacím pokoji. 

Větrání místností bude provedeno přirozeným větráním. Odvětrání garáţe bude 

nejen přirozeně okny, ale hlavně pomocích větracích otvoru v obvodových stěnách. 

Teplá voda:  

Ohřev teplé vody zajišťuje plynový ohřívač vody v technické místnosti v 

suterénu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Neřeší se. 

 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických 

podmínek požární ochrany  

Při zpracování poţárně bezpečnostního řešení je dodrţeno vše dle platných 

norem a právních předpisů. Protipoţární opatření objektu je zpracováno jako samostatná 

příloha projektové dokumentace – viz příloha sloţka č. 5 

D.1.3 - POŢÁRNÍ ZPRÁVA POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ   

 STAVBY  

Výkres č. D.1.3.01 - SITUACE POŢÁRNÍHO ŘEŠENÍ 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

Tepelně-technické parametry objektu splňují poţadavky normy ČSN 730540 

Tepelná ochrana budov. Dosaţeno toho bylo pomocí pouţití hliníkových oken s 

izolačními trojskly (Vekra Futura Exclusive) a pouţitím vhodného materiálu na stavbu 

obvodových stěn. 

b) Energetická náročnost stavby 

Budova je zatřízena do klasifikační třídy B – úsporná. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V projektu není navrţen alternativní zdroj energie pro vytápění. 
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B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 

Rodinný dům bude na veřejnou infrastrukturu napojen nově budovanými 

přípojkami. Vybudují se přípojky veřejné kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické 

energie.  

V objektu se nenachází ţádný zdroj hluku či vibrací. Větrání v celém objektu je 

zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. Zdroj tepla bude mít pro celý rodinný 

dům dvě varianty. Primárně bude objekt vytápěn kondenzačním plynovým kotlem, 

umístěným v suterénu v technické místnosti. Záloţním zdrojem tepla bude v obývacím 

pokoji umístěná krbová vloţka. Při provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení 

tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a 

dalších škodlivin neohroţuje ţivotní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. Kotel i krbová 

vloţka mají zajištěn přívod vzduchu z exteriéru pomocí komínového tělesa. Kotel: 

plynový kondenzační Junkers Ceraclass ZW 24-2 DH KEP (parametry viz výrobce), 

umístěn v 1.S v technické místnosti. Krbová vloţka: Hass+Sohn Vesuvio 18TV. 

Navrhovaný projekt nemění pracovní a komunální prostředí stavby. Denní osvětlení je 

zajištěno prosklenými plochami, výplní otvorů a umělým osvětlením. Umělé osvětlení 

je zajištěno svítidly.  

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Je zajištěna pomocí modifikovaného asfaltového pásu DEK Glastek 40 Special 

Mineral. 

b) Ochrana před bludnými proudy  

Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá.  

d) Ochrana před hlukem  

Na obvodový plášť objektu a výplň otvorů v něm, bylo pouţito vhodné řešení 

tak, aby poskytoval dostatečnou ochranu před hlukem z vnějšího prostředí. Ostatní 

konstrukce dále splňují poţadavky na zvukový útlum. 

e) Protipovodňová opatření  

Objekt se nenachází v místě s moţným výskytem povodně. (není řešeno) 
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B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Veškeré přípojky budou v průběhu výstavby zbudovány. Napojení se provede 

přímo z hlavních řadů, vedoucích v blízkosti pozemku.  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Budou zhotoveny přípojky: 

Přípojka pitné vody: 

Objekt bude napojen na místní veřejný vodovod, vybudováním nové vodovodní 

přípojky. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 

Přípojka plynovodu 

Objekt bude napojen na veřejné vedení novou plynovodní přípojkou. Plynoměr 

bude umístěn v instalačním sloupku na hranici pozemku, odkud povede do technické 

místnosti. 

Přípojka k jednotné stokové síti: 

Odpadní vody z objektu budou nově vybudovanou přípojkou svedeny do 

jednotné kanalizační sítě. 

 Dešťové vody ze všech střešních konstrukcí budou svedeny do retenční nádrţe, 

ze které bude vybudovaný přepad do hlavní revizní šachty, kde dojde ke spojení s 

odpadní vodou a po té dojde k odvodu do kanalizace. 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

Objekt bude napojen nově vybudovanou přípojkou na stávající vedení nízkého 

napětí, které bude ukončeno elektrorozvaděčem, umístěným v instalačním sloupku na 

hranici pozemku. Z instalačního sloupku bude dále napojen na objekt. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz příloha sloţka č. 2 - Výkres č. C.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE 

Navrhované sítě jsou v souladu s ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení). 

 

B. 4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pozemky přímo sousedí s místní komunikací. Napojení na tuto komunikaci bude 

pomocí příjezdové cesty, viz příloha sloţka č. 2 - Výkres č. C.3 - KOORDINAČNÍ 

SITUACE. Místní komunikaci spravuje městys Rokytnice nad Rokytnou. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Napojení na místní komunikaci bude provedeno příjezdovou cestou ke garáţi a 

zpevněným chodníkem k hlavnímu vstupu. Zpevněné plochy budou vydláţděný 

zámkovou dlaţbou. 

c) Doprava v klidu 

Současný stav provozu na pozemních komunikacích vykazuje velmi nízkou 

intenzitu dopravy. Komunikace vedoucí kolem stavebního pozemku, vede pouze k 

několika rodinným domům, proto její kapacit bude dostatečná. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy. 

b) Použité vegetační prvky 

Plocha kolem rodinného domu bude převáţně vyseta travinami a nízkými keři. 

Za objektem budou vysázený ovocné stromy. 

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Po dokončení stavby nebude mít objekt ani jeho uţívání negativní vlivy 

na ţivotní prostředí.  

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Objekt nebude mít vliv na okolní přírodu ani neovlivní funkce vazeb v krajině. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není řešeno. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Projekt nepodléhá EIA dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není řešeno. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci této práce nebyly navrţeny ţádné změny na stávajícím systému ochrany 

obyvatelstva. 

 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

Staveniště bude mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze skříně a vodu 

z vodoměrné šachty. 

b) Odvodnění staveniště  

Odvodnění stavby nebude řešeno. Odvodnění přirozeným vsakem. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Jako první budou vybudovaní přípojky vody a elektrické energie z důvodu jejich 

nutnosti v průběhu výstavby. Přípojky budou osazeny podruţným vodoměrem 

(elektroměrem), dodavatel uzavře smlouvu o dodávce energii během výstavby. U 

staveniště se nachází zbudovaná dopravní infrastruktura. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

V současnosti nejsou okolní pozemky zastavěny. Stavba bude přesto provedena 

tak, aby v budoucnu nenarušovala okolní stavby, a bude brán ohled na stavby v širším 

okolí. Stavba bude provedena technologicky správně. Nesrovnalosti a nejasnosti budou 

řešeny s projektantem. 

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

Veškerá stavební technika vyjíţdějící z pozemku bude před výjezdem na místní 

komunikaci dostatečně očištěna, doporučuje se uţití okapových van. Dojde-li ke 

znečištění komunikace, pak toto případné znečištění bude odstraněno dodavatelem. 

Stavba bude oplocena.  



33 

 

Na pozemku se v současné době nachází travnatý porost a vzrostlé ovocné 

stromy. Před zahájením výstavby bude nutno část těchto stromů odstranit. 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

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

likvidace  

Veškeré odpady, které na stavbě vzniknou, budou likvidovány dle zákona 

č.154/2010 Sb. O odpadech. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponace zemin  

Před výstavbou bude provedena skrývka ornice, která bude umístěna na 

pozemku majitele. Vykopaná zemina bude odvezena nákladním automobilem na 

skládku zemin. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při stavbě bude brán ohled na ochranu ţivotního prostředí. Likvidace odpadů 

bude odpovídat předpisům o likvidaci odpadů (zákon č.154/2010 Sb. O odpadech). Při 

vzniku havárie, bude nehoda řešena ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů  

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu § 15 zákona 

309/2006 sb. Všichni pracovníci musí striktně dodrţovat pouţívání základních 

ochranných pomůcek pro práci na staveništi a případné další vybavení pro konkrétní 

práce. Pracovníci pohybující se na staveništi, musí být řádně proškoleni a poučeni o 

bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny ţádné další stavby, není třeba provádět 

úpravy pro jejich bezbariérové uţívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

U vjezdu na staveniště bude osazeno značení na výjezd a vjezd na staveniště. 

Bude brán zřetel na provoz veřejné dopravy. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou stanoveny ţádné speciální podmínky. Postup výstavby, rozhodující dílčí 

termíny včetně termínu dokončení, budou uvedeny ve smlouvě o dílo. 

Zahájení stavby: na začátku června 2017 

Dokončení stavby: na konci srpna 2018 

 

 

 Martin Blaţek 
autor práce  
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4. Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout objekt rodinného bydlení v souladu 

s podmínkami zadání bakalářské práce a s pouţitím potřebných norem, vyhlášek, 

předpisŧ, s vyuţitím současných postupŧ a technologií a dále pak vyuţití kvalitních a 

dostupných materiálŧ, které současný trh v naší republice nabízí. 

 Je dán dŧraz na jednoduchost, prostornost dispozičního řešení a vyuţití 

potenciálu, který pozemek nabízí. Součástí zpracované projektové dokumentace je 

řešení stavební fyziky (poţadavky z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení) a 

poţárně bezpečnostní řešení. 

 Při dodrţení všech platných norem, vyhlášek, zákonŧ a kázně při realizaci 

stavby bude objekt vytvářet funkční obydlí. Objekt splňuje poţadavky tepelně 

technické, poţární bezpečnosti, na ochranu ţivotního prostředí, hygienu a bezpečnost 

při uţívání. 
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ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český normalizační 

institut, 2011 + Z1(2012). 
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ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. Praha: Český 
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ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky. Praha: pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. Praha: pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2014. 

 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon 133/1998 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby 
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Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadŧ 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadŧ 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 o technických podmínkách poţární 

ochrany staveb 

Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Webové stránky 

 www.archiweb.cz 
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 www.isover.cz 

 www.topwet.cz 
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 www.dek.cz  

 www.weber-eshop.cz 

 www.dekpartner.cz 

 www.vekra.cz 
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 www.cetin.cz 

 www.gasnet.cz 

 www.knauf.cz 

 www.betonbroz.cz 
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6. Seznam použitých zkratek a symbolů 

AKU  akustická 

apod.   a podobně 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

 č.   číslo 

čl.   článek 

č. p.  číslo popisné 

ČSN   česká statni norma  

dl.  délka 

DN  prŧměr 

EPS   expandovaný polystyren 

H. I.  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

k. ú.   katastrální úřad 

kce   konstrukce 

kv  konstrukční výška 

l  délka 

m n. m.  metrŧ nad mořem 

min   minimální 

n. v.   nařízení vlády 

NP   nadzemí podlaţí 

odst.   odstavec  

p. ú.   poţární usek  

p. č.   parcelační číslo  

PB  prostý beton 

PBS  poţární bezpečnost staveb 

PE   polyetylen  

POZN. poznámka 

PHP  přenosný hasící přístroj 

přil.   příloha 

PT  pŧvodní terén 

RD  rodinný dŧm 

rš.  rozvinutá šířka 

S   suterén 

S – JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Sb.  sbírky  

SDK  sádrokarton 

SO   stavební objekt 

SPB  stupeň poţární bezpečnosti 

tab.   tabulka  
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TI  tepelná izolace 

tj.   to je  

tl.  tloušťka 

UT  upravený terén 

viz  odkaz na jinou stranu, odkaz 

VUT  Vysoké učení technické 

Vyhl.  vyhláška 

vzpp  ve znění pozdějších předpisŧ 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  ţelezobeton 
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mentioned floors are also made of Porotherm ceramic fittings with 
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implementation project, the design includes also the thermal technical 
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lighting assessment. 
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