
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

 

Student  Klára Macháčková  

Název  Rodinný dům  

Vedoucí práce  Ing. Karel Struhala  

Datum zadání  30. 11. 2017  

Datum odevzdání  25. 5. 2018  

V Brně dne 30. 11. 2017  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



 

 

(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy odborných firem a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další 

související vyhlášky, (8) Platné normy ČSN, EN a ISO; (9) Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provedení stavby podsklepeného nebo částečně 

podsklepeného rodinného domu v Olešnici. 
Cíle:Vyřešení dispozice budovy, návrh vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků a návrh osazení budovy do terénu s přihlédnutím k okolní zástavbě. Práce bude 

zpracována v souladu s platnou legislativou, zejména s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění novely 

č. 62/2013 Sb. Práce bude obsahovat tyto části definované vyhláškou: A, B, C, D.1.1 a D.1.3. Dále bude práce 

obsahovat: studie, předběžné návrhy dispozičního řešení budovy a přílohovou část, ve které budou doloženy 

předběžné návrhy základů a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude v souladu s uvedenou 

vyhláškou obsahovat výkresy: situací, základů, půdorysů všech podlaží, sestav dílců, případně tvaru všech 

stropních konstrukcí, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů a alespoň pět konstrukčních 

detailů. Součástí práce bude i stavebně fyzikální posouzení budovy a vybraných detailů, popř. další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 

Výstupy:VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011, jejími dodatky a přílohami. Jednotlivé 

části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem na čelní 

a obsahem na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC 

v textových a grafických (CAD) editorech. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická 

zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. a 

j) "Závěr". 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 

vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Karel Struhala 
Vedoucí bakalářské práce  

 
 

 

  



 

 

Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Olešnici. Rodinný dům je navržen jako 

dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen plochou střechou. Projekt vznikl za 

účelem  návrhu trvalého bydlení ve dvou bytových jednotkách pro 5 osob s možností dvou 

garážových stání. Hlavní vstup je ze severovýchodní strany do schodišťového prostoru, odkud 

se dá vejít do suterénu, bytu v 1.NP nebo bytu v 2.NP. Po vstupu do bytu v 1.NP se člověk 

nachází v zádveří, ze kterého se dostane do kuchyně s obývacím pokojem, pokoje, ložnice, 

koupelny, WC, šatny nebo spíže. V bytu ve 2.NP se nachází ložnice, kuchyň s obývacím 

pokojem, dva pokoje, koupelna, WC, šatna a balkón. V suterénu jsou tři sklady, dílna a 

technická místnost. Společenská a klidová zóna jsou orientovány převážně na jihozápadní 

stranu. 

 Obvodové konstrukce jsou v suterénu ze ztraceného bednění BEST, která je zateplená 

extrudovaným polystyrénem. Zbytek svislých konstrukcí jsou provedeny z keramických 

bloků Porotherm. Stropní konstrukce je řešena systémem Porotherm.  

 Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a 

posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. Práce obsahuje výkresovou a 

dokumentační část a je zpracována ve formě prováděcího projektu. 

 

Rodinný dům, plochá střecha, zděná stavba, nadzemní podlaží, suterén 

This bachelor thesis deals with the design of a family house in Olešnice. The family 

house is designed as a two-storey, partially basement building, roofed by flat roof. The project 

was created for the purpose of designing a permanent home for a 5 persons in two housing 

units with the possibility of two garage parking spaces. The entrance of the house is oriented 

the south-eastern side to the staircase, where you can enter the basement, apartment in 1.NP 

or apartment in 2.NP. After entering the apartment in 1.NP the person is located in vestibule 

from which you will get into the kitchen with a living room, room, bedroom, bathroom, toilet, 

dressing room or storage room. The apartment in 2.NP is living room, bedroom, kitchen with 

living room, two bedrooms, bathroom, toilet, cloakroom and balcony. In basement are three 

storage areas, a workshop and a technical room. Social and private zones are oriented mostly 

on the southwest side. 

 The perimeter structures are in the basement from lost formwork BEST which is 

insulated with extruded polystyrene. The rest of the vertical structures are made of ceramic 

blocks Porotherm. The ceiling structure is solved by the Porotherm system. 

 Part of the proposal is thermal engineering assessment, fire safety solutions 

and assessment in terms of acoustics and daylight. The thesis contains a drawings 

and technical documentation and it is composed as an implementation project. 

 

 Family house, flat roof, brick building, above-ground floor, basement 
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je navržení dispozičního a konstrukčního řešení rodinného 

domu Olešnici pro účely bydlení ve dvou bytových jednotkách. Rodinný dům má dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a garáž pro dva automobily. V 1.NP je byt, ve kterém je 

ložnice, pokoj, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, WC, šatna a spíž. Ve 2.NP  je byt ve 

kterém je ložnice dva pokoje, obývací pokoj s kuchyní, koupelna, WC, šatna, spíž a balkón. 

Zastřešení rodinného domu je plochou střechou. Rodinný dům je osazen na mírně svažitý 

pozemek a hlavní vchod do domu je situován na severovýchod. 

 Hlavním cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby. Bakalářská práce se člení na textovou a výkresovou část. V hlavní textové 

části se nachází průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva 

architektonicko-stavebního řešení. Ve výkresové části se nachází studijní a přípravné práce, 

jednotlivé výkresy řešených částí projektové dokumentace pro provádění stavby a výpočty. 
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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rodinný dům v Olešnici 

Místo stavby:   Olešnice, par. č. 1991/43, 942/17, 942/19 

Předmět Průvodní zprávy: Dokumentace pro provedení stavby 

1.2 Údaje o žadateli 

Jméno a příjmení:  Karel Polák 

 Místo trvalého pobytu: Olešnice 4, 612 45 Olešnice 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

 Jméno a příjmení:  Macháčková Klára 

 Místo trvalého pobytu: Merhautova 71, 613 00 Brno 

 Kontroloval:   Ing. Karel Struhala 

2 Seznam vstupních podkladů 

 studie objektu 

 katastrální mapa 

 polohopis objektů 

 územní plán města Olešnice 

 inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum 

 radonový index pozemku 

 stavební normy 

 zák. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 

 vyhl. č. 499/02006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 
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3 Údaje o území 

3.1 Rozsah řešeného území 

Objekt rodinného domu bude umístěn na parcele č.1991/43, 942/17, 942/19 

v katastrálním území Olešnice na Moravě [710415] o výměře 220,48 m² v nezastavěném 

území. Jedná se o území na kraji města Olešnice . Pozemek je ve vlastnictví investora a je 

svažitý. Dle územního plánu je parcela určena k zástavbě RD. Parkování je řešeno garáží.  

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době pozemek nemá využití a je nezastavěný. Pozemek je zatravněn. 

Příjezd ke stavebnímu objektu bude z ulice Klimentka. 

3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Parcely č. 1991/43, 942/17, 942/19 se nenachází v památkové rezervaci, památkové 

zóně, zvláště chráněném území. Stavba je realizována na pozemku určeném k výstavbě a 

v její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. Místo stavby 

není chráněno dle jiných právních předpisů. 

3.4 Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry se výstavbou objektu nezmění. Rozsáhlý travnatý pozemek 

investora umožní zasakování dešťových vod na tomto pozemku. 

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování 

Navržená dokumentace je v souladu s územním plánem města Olešnice ve všech 

bodech. 

3.6 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Objekt je navržen tak, aby vyhověl obecným technickým požadavkům na výstavbu a 

příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Návrh splňuje obecné 

požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 

269/2009 Sb. 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=TyujV_vba_sxt5S9OL07WbXSf9uBPKrAofZMiAZtybbU-TN-gtHpcpibL-wXgATgpHGZhUFA-93l6PIVwG90LQPto_Oi49GLS8Q_FRM3gPohnU3eeizzVQ==
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3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů a organizací vyplívající z jejich 

vyjádření. Jsou dodrženy veškeré regulativy dané územním plánem města Olešnice, jak 

v oblasti stavební čáry, odstupu od hranic pozemků, tak výšky zástavby, výškového osazení 

objektu rodinného domu. Rovněž jsou dodrženy požadavky na použité materiály. 

3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 

3.9  Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Součástí projektu jsou i přípojky inženýrských sítí, tj. napojení stavby na vodovodní 

řad, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť NN. Z tohoto pohledu zde již nejsou žádné jiné 

podmiňující investice. 

3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Stavbou rodinného domu a souvisejících staveb budou dotčeny tyto pozemky: 

 č. 942/18 v k.ú. Olešnice na Moravě 

 č.1991/44 v k.ú. Olešnice na Moravě 

 č.1991/32 v k.ú. Olešnice na Moravě 

 č.1991/17 v k.ú. Olešnice na Moravě 

 č. 863 v k.ú. Olešnice na Moravě 

4 Údaje o stavbě 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o nově zastavované parcely. Na pozemku není žádná stávající stavba. 

Předmětem stavebního záměru je novostavba rodinného domu. 

4.2 Účel užívání stavby 

 Předmětem stavebního záměru je zejména stavba novostavby rodinného domu o dvou 

podlažích pro 5 osob určena k trvalému bydlení a stavba garáže pro dva automobily.   
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4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalého charakteru tj. bez časového omezení.  

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude podléhat ochraně podle jiných právních předpisů. Nejedná se o kulturní 

památku ani jinak dotčenou budovu. Rovněž podle územního plánu se pozemek, na kterém je 

projektována stavba rodinného domu nenachází v historicky chráněném území ani v území s 

významnými kulturními památkami. 

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu a 

příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a předpisům. Stavba splňuje technické 

požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 

obecné požadavky na využívání území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 269/2009 Sb. Novostavba nemusí být řešena jako bezbariérová. Novostavba je vícepodlažní 

a nesplňuje obecné požadavky pro bezbariérové užívání.  

4.6 Údaje o splnění požadavků dotřených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Navržená stavba splňuje požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplívající 

z jiných právních předpisů. 

4.7 Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba neobsahuje výjimky a úlevová řešení. 

4.8 Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:   220,48 m² 

Obestavěný prostor:   1609,95 m³ 

Podlahová plocha:   407.13 m² 

Počet funkčních jednotek:  2 bytové jednotky 
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4.9 Základní bilance stavby 

Předpokládaný počet ubytovaných osob: 5 osoby 

Roční spotřeba vody:    předpoklad 0,493 m³/den (180m³/rok) 

 Likvidace odpadu při užívání hotového objektu rodinného domu bude probíhat 

v souladu s místním systémem komunálního odpadového hospodářství. Případné nebezpečné 

odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. Třída energetické náročnosti objektu je 

B. 

4.10 Základní předpoklad výstavby 

Po vydání pravomocného stavebního povolení a oznámení zahájení stavebních prací 

bude započato se stavbou. Doba výstavby je odhadnuta na 12 měsíců a rozsah prací 

nevyžaduje členění na etapy. 

4.11 Orientační náklady stavby 

Náklady jsou odhadnuty na 5 000 000 Kč. 

5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

Stavba RD svým rozsahem není dělena na jednotlivé stavební objekty a inženýrské 

objekty. Stavba má v 1. S v místnosti S06 Technická místnost umístěn kotel na ohřev TUV. 

 SO-01 Rodinný dům v Olešnici 

 

Průvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 

č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb dle přílohy (6) v rozsahu pro provádění stavby. 

V Brně dne 9.2.2018      Vypracovala: Klára Macháčková
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1  Popis území stavby 

1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt  je umístěn na nezastavěné parcele č. č.1991/43, 942/17, 942/19 v katastrálním území 

Olešnice na Moravě [710415] o výměře 220,48 m². Půdorysně se jedná o obdélníkový 

pozemek. Parcela je určena dle územního plánu k zástavbě RD. Pozemek je svažitý a 

zatravněný, dobře přístupný z obecní komunikace. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá 

zeleň, pouze travní porost. Nadmořská výška pozemku se pohybuje v rozmezí 499,500 – 

504,500 m. n. m. Balt po vyrovnání. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými 

vlastnostmi, zejména tvarem, orientací, polohou, velikostí a základovými poměry realizaci 

navrhované stavby a její bezpečné užívání. 

1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

1.2.1 Hydrogeologie, kvalita podzemní vody, geologie: 

Geotechnický průzkum zjistil jednoduché základové podmínky. Průzkum zhodnotil 

staveniště jako vhodné pro řešený rodinný dům založený na základových pasech. Hladina 

podzemní vody se nachází poměrně hluboko pod terénem.  

1.2.2 Radonové riziko 

Z radonového průzkumu vyplývá, že pozemek stavby se nachází v kategorii se 

,,středním radonovým indexem“. Protiradonová izolace bude celoplošně a spojitě provedena, 

všechny prostupy musí být vzduchotěsné. 

1.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba je realizována na pozemku určeném k výstavbě RD a v její lokalitě se 

nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. 

1.3 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek, na kterém se bude stavba realizovat, prochází v nadmořské výšce rozmezí 

499,500 – 504,500 m. n. m. Balt po vyrovnání a není v žádném záplavovém území. Stavba se 

nenachází v poddolovaném území. 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=TyujV_vba_sxt5S9OL07WbXSf9uBPKrAofZMiAZtybbU-TN-gtHpcpibL-wXgATgpHGZhUFA-93l6PIVwG90LQPto_Oi49GLS8Q_FRM3gPohnU3eeizzVQ==
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1.4 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Objekt rodinného domu nevytváří svým provozem a charakteristikou žádný zásadní 

vliv na provoz a užívání okolních staveb a pozemků. V budově nebudou žádné výrobní 

zařízení a jiné zdroje otřesů popřípadě akustických vln. Vlastní instalace budou dobře 

zvukově izolované. Po dobu provádění stavby ne smí být okolní prostor ovlivňován 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2001 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Vzhledem k charakteru stavby nebude životní prostředí provozem negativně 

ovlivněno.  

 Při stavbě budou dodržovány vydané požadavky Odboru životního prostředí . 

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. V případě 

znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejích čištění. Odpady vzniklé při realizaci 

stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně předány organizaci zabývající se 

převozem, tříděním a likvidací odpadu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 

úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.  

Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v území, nebude bráněno 

přirozenému vsakování a nebude narušený přirozený odvod srážkové vody. Srážkové vody 

z ploché střechy budou svedeny na pozemek investora a dále do zasakovacích bloků. 

1.5 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze travní porost. V rámci stavby 

nebudou prováděny žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

1.6 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavební pozemek je bez vzrostlých dřevin a keřových porostů, jenž by vyžadovaly 

kácení popř. jejich zabezpečení v rámci realizace stavebního záměru. 

Výstavba rodinného domu nebude vyžadovat trvalé vynětí ze zemědělského půdního 

fondu. Přebytečná zemina z výkopů bude deponována na pozemku a po dokončení výstavby 

použita na terénní úpravy v okolí rodinného domu. 

1.7 Územně technické podmínky 

Podmínkou ke kolaudaci je připojení objektu na inženýrské sítě, a to: 

 elektro NN 

 přípojka vodovodu 

 přípojka splaškové kanalizace 

 přípojka plynovodu 

Napojení sítí bude provedeno v souladu s požadavky dotčených orgánů. Napojení 

pozemku na infrastrukturu bude provedeno z ulice Klimentka. 

 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz „C.2 Koordinační 

situace stavby“. 
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1.8 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 

 Stavebním záměrem jinak nebudou dále vyvolány další a související investice jako 

jsou přeložky sítí veřejné technické a dopravní infrastruktury, tj. zejména přeložky 

energetického, komunikačního vedení popř. veřejného osvětlení. 
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2 Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Účel stavby:     stavba pro rodinné bydlení 

 Počet obyvatel pro rodinný dům:      5 

 Užitná plocha nových prostor:          užitná podlahová plocha: 405,18 m² 

 Zastavěná plocha:                             220,48 m² 

 Celková plocha pozemku:                1712,56 m² 

Procento zastavění:                           12,85 % 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba splňuje hlavní využití pozemků dle územního plánu, tj. plochy bydlení v 

rodinných domech. 

2.2.2 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

 Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící částečně podsklepený dvoupodlažní 

objekt zastřešen plochou střechou. Poloha budovy je určena situačním výkresem. Navrhovaný 

objekt svoji výškou a objemem respektuje dané regulační podmínky. Výška rodinného domu 

od úrovně 0,000 m je 7,010 m . Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany.  

Stavba RD je řešena jako zděný objekt ze systému Porotherm tl.400mm a zateplen 

izolací Isover EPS Greywall tl.120mm. Založení objektu je řešeno základovými pásy. Stropní 

konstrukce jsou ze systému Porotherm ( POT nosník a stropní vložka Miako tl. 250 mm) 

Pohledová omítka rodinného domu bude v odstínu hnědé. 

Výplně vnějších otvorů budou od dodavatele Lomax – plastová okna a hliníkové 

vstupní dveře v barvě bílé. 

Vjezd na pozemek navazuje na dům. Pěší vstup do soukromé části domu vede vedle 

vjezdu na pozemek.  
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2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

2.3.1 Provozní řešení 

1. Podzemní podlaží 

Vstup do objektu je z úrovně terénu prvního podzemního podlaží. Za vchodovými dveřmi se 

nachází schodišťový prostor ze kterého můžeme vejít do garáže bytu v 1.NP, bytu v 2.NP 

nebo do 1.PP. Ze schodiště se v 1.PPdostaneme do skladu nebo do chodby, ze které vede 

vstup do technické místnosti, skladu potravin a dílny, ze které se pak dostaneme do skladu 

sezónních věcí. 

1. Nadzemní podlaží 

 Po vstupu ze schodišťového prostoru do bytu v 1.NP se nacházíme v zádveří, ze 

kterého se vchází do obývacího pokoje spojeného s kuchyní. Z obývacího pokoje můžeme jít 

do pokoje, na zahradu nebo do chodby, ze které se dostaneme na WC, koupelny nebo do 

ložnice. Z ložnice se poté dostaneme do šatny. 

2. Nadzemní podlaží 

Na schodiště navazuje byt ve 2.NP, vstupuje se do chodby. Zde je přímá návaznost do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyní, dvou pokojů, WC, koupelnu a do ložnice. Z ložnice 

můžeme vstoupit do šatny. Z kuchyně vede vstup na balkón. 

2.3.2 Technologie výroby 

 Technologie výroby domu bude stavba ze stavebního systému Porotherm pro 

nadzemní patra a systému BEST (ztracené bednění) pro částečně podsklepenou část budovy. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Na předmětný stavební záměr se dle ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nevztahuje 

předmětná vyhláška č. 398/2009 Sb.. Stavba rodinného domu, tak nevyžaduje, aby bylo 

stavebně-technickými opatřeními zajištěno bezbariérové užívání stavby. Rovněž ze strany 

investora nebyl vznesen požadavek na stavbě technická opatření zajišťující toto bezbariérové 

užívání stavby.  
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Rodinný dům je navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární 

bezpečnosti objektu RD je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je 

zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na stavby. 

 V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o 

zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpeční nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou 

vystaveny revizní zprávy a budou provedeny všechny zkoušky. 

 Předmětným stavebním záměrem není výrobní ani tématický areál ani stavba 

obsahující vybavení určené pro výrobu, u které by bylo nutno stavebně technickými 

opatřeními zajistit bezpečnost při užívání stavby. Musí být prováděny pravidelné revize 

domácích spotřebičů. 

Materiály a výrobky, které budou ve stavbě zabudovány a použity musí mít v souladu 

se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a v souladu s vládním nařízením 

č. 163/2002 popř. č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 128/2004 Sb. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Stavební řešení 

 Stavební objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez obytného podkroví a bude 

zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Jeho půdorysné rozměry jsou 18,39 x 12,84 m. 

Výška hřebene je 7,01 m. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany.  Součástí 

1.NP je garáž pro dva osobní automobily. 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou obsahovat provedení stavební jámy pro zhotovení podsklepené 

části objektu, výkopů pro základy vlastní stavby, terénní úpravy a výkopy pro přípojky 

inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve výkopových pracích nenalézají archeologické 

nálezy. Výkopové práce budou provedeny strojně těsně před betonováním základových 

konstrukcí. Před betonáží základů bude dočištěna základová spára. Bude sejmuta ornice do 

hloubky -0,500 m. 
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Základy: 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 

pasech prostého betonu C20/25 – XC2. Návrh rozměrů základů dle zatížení je přiložen v 

projektové dokumentaci. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Základový pas 

bude zhotoven i pod schodištěm a pod komínovým tělesem. V místě výkopových prací se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí byt provedena na podmáčenou základovou spáru. Základové 

konstrukce jsou překryty betonovou základovou deskou tloušťky 150 mm s vloženou Kari sítí 

s oky 150/150/6 mm provedené z betonu C20/25. V místě uložení příčky se provede dvojité 

vyztužení desky Kari sítí. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 

základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet 

stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži 

pasů bude na dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

Nosné zdivo:  

 Rodinný dům  je řešen jako zděný objekt z cihelných bloků Porotherm 40 EKO+Profi 

Dryfix na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Cihlné bloky jsou použity pro obvodové 

zdivo v 1.NP a 2.NP. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS – jako tepelná izolace je použita minerální vata ISOVER EPS Greywall o tloušťce 

120mm. Pro obvodové zdivo v 1.PP je použit systém BEST (ztracené bednění) tl. 400 mm. 

Zatepleny kontaktním zateplujícím systémem z tepelné izolace ISOVER Synthon XPS Prime. 

Pro vnitřní nosné konstrukce jsou použity cihelné bloky Porotherm 30 Profi Dryfix zděné na 

zdící pěnu Porotherm Dryfix. 

Povrchová úprava objektu je ze Weber.Pas omítky hnědé barvy. 

Nenosné zdivo:  

 Vnitřní příčky v objektu jsou cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix zděné na 

maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.  

Strop:  

 Strop rodinného domu je strop systému Porotherm tl. 250 mm skládající se z POT 

nosníků a stropních vložek Miako. Strop  je uložen na železobetonovém věnci výšky 250 mm, 

výztuž je navržena dle statického výpočtu.  

Plochá střecha:  

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem od 1,01-5,50%. 

Spádová vrstva je z pórobetonu na kterém je nalepena parozábrana GLASTEK 40 Special 

Mineral. Na něm je mechanicky kotvena tepelná izolace z ISOVER EPS 100, která je 

provedena ve dvou vrstvách tl. 150 a 100 mm. Na izolaci je pak nalepena hydroizolace z 

GLASTEK 40 Mineral a na něm je natavena hydroizolace z ELASTEK 40 Special Dekor. 

Schodiště: 

 Schodiště spojuje 1.S, 1.NP a 2.NP. Je navrženo monolitické železobetonové. Je 

podporováno nosnými stěnami po obvodu. Vypočet schodiště je přiložen v projektové 

dokumentaci. Pod schodištěm bude zhotoven základová pás. Schodiště v celém objektu je 

dvouramenné s 18 schodišťovými stupni 300/166,67 mm. Schodiště bude opatřeno zábradlím  

zakotveným do ramen schodiště. Šířka schodiště je 1 100 mm (≥ 900 mm).  Jsou dodrženy 

normové hodnoty pro podchodnou výšku (≥ 2 100 mm), průchodnou výšku (≥ 1 900 mm), 

sklon schodiště α=29°. Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno 

splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje 

požadavku, že musí byt minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. 
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Podlahové konstrukce 

 Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 

polystyrenu dle požadavku součinitele prostupu tepla. Stejně je i zateplena podlaha nad 

suterénem. V hygienických prostorách je navržena dlažba. Podlaha v garáži je provedena z 

litého cementového potěru. V obytných místnostech, chodbách a šatnách je navržena nášlapná 

vrstva z laminátové nebo dřevěné podlahy. V suterénu je navržen litý cementový potěr v 

dílně, technické místnosti skladu. V ostatních suterénních místnostech je keramická dlažba.  

Podlaha v technické místnosti je vyspádována ve sklonu nejméně 1,74%. Skladby 

jednotlivých podlah jsou přiloženy v projektové dokumentaci. 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 

 Izolace proti vodě a radonu je použit asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. V 

místě s mokrým provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena 

hydroizolační stěrka Saniflex. 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace obvodových stěn je použita v 1.S a to systém ETICS – kontaktní 

zateplovací systém, polystyrenové desky Isover Synthos XPS Prime tl. 120 mm. U 

základových konstrukcí a soklové konstrukce je použitá tepelná izolace Isover Synthos XPS 

Prime tl. 120 mm. K zateplení obvodových stěn nad terénem bylo použito tepelné izolace 

Isover EPS Greywall tl. 120 mm. Plochá střecha je zateplena izolací Isover EPS 100. 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz příloha „Výpis prvků“. 

Protipožární opatření 

 Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace –viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby“. 

2.6.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Tato bude zajištěna zejména dodržení technologických postupů konkrétních výrobců 

dodávaných systému. Nosná konstrukce střechy odborným dodavatelem s příslušnou 

certifikací a odborností. Pro zajištění mechanické odolnosti a stability je nutné rovněž dodržet 

doby tuhnutí a tvrdnutí železobetonových konstrukcí a zajistit ochranu před mrazem či 

nadměrné hydratace při vyšších teplotách tj. ČSN EN 13670 Provádění betonových 

konstrukcí. Konstrukce stropu a schodiště bude navržena na základě statického výpočtu. 

Základové betonové pasy jsou navrženy na únosnost základové půdy Rdt=250kPa. Ta musí 

být po odkrytí základové spáry ověřena. 
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2.7 Základní charakteristika Technických a technologických zařízení 

2.7.1 Technické řešení 

 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno na základě požadavků investora. 

Napojení  komunikace od rodinného domu je do ulice Klimentka. Napojení na technickou 

infrastrukturu řešeno  přípojkami na stávající infrastrukturu města (kanalizace z HDPE, vodovod 

PVC, plynovod PE), která  bude prodloužena z ulice Klimentka. Vodovod a kanalizace města 

zřizována společností Vodovody a kanalizace města Olešnice s.r.o.. 

Vodovodní přípojka bude realizována z PVC DN 100 na pozemku investora. Na přípojku bude 

osazena vodoměrná šachta, přípojka bude zakončena vodoměrnou soustavou.  

Přípojka NN bude realizována na pozemku investora. Elektroměr bude umístěný na hranici  

pozemku v rozvodné skříni.  

Kanalizační přípojka realizována na pozemku investora. Revizní šachta bude osazena  4 500 mm 

od  objektu. Na revizní šachtu bude napojené svodné potrubí DN 300 PVC, které bude ústit do 

jednotné kanalizace. Odvod dešťových vod ze střech bude napojeno na retenční nádrž a následně 

vypouštěno do veřejné kanalizace.  

2.7.2 Výpočet technických a technologických zařízení 

 V rámci projektové dokumentace není řešeno. 

2.8 Požárně bezpečnostní řešení, posouzení technických podmínek požární 

ochrany 

 Při zpracování požárně bezpečnostního řešení je dodrženo vše dle platných norem a 

právních předpisů. Viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení 

stavby“. 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Vytápění je zajištěno stacionární kondenzační jednotkou – plynový kondenzační kotel. 

Větrání vnitřních prostor je docíleno pomocí přirozeného odvětrávání. Úsporu energie 

zajišťují obvodové stěny systému Porotherm 40 EKO+Profi Dryfix s , které splňují 

vysoké nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny, které jsou zatepleny systém 

ETICS – kontaktní zateplovací systém, polystyrenové desky Isover EPS Greywall tl. 120 mm. 

2.9.2 Energetická náročnost stavby 

 Budova je zatříděna do klasifikační třídy B - úsporná. 

2.9.3 Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

 V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 
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2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunikační prostředí 

 Novostavba rodinného domu bude napojena na vodovodní a plynovodní přípojku, dále 

na městskou kanalizaci a elektrickou energii. V objektu se nenachází žádny zdroj hluku či 

vibrací. Větrání je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi, v některých případech 

bude zajištěno uměle (např. kuchyňská digestoř s odtahovým potrubím). V otopné soustavě 

budou osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopné soustavy. Při 

provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení tepelného výkonu v závislosti na potřebě tepla. 

Odvod spalin, kondenzátu ze spalin a dalších škodlivin neohrožuje životní prostředí a zdraví 

osob nebo zvířat. Navrhovaný projekt nemění pracovní a komunální prostředí stavby. Denní 

osvětlení je zajištěno prosklenými plochami vyplní otvorů a umělým osvětlením. Umělé 

osvětlení je zajištěno svítidly. 

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Je zajištěna pomocí asfaltového Glastek 40 Special Mineral. 

2.11.2  Ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby nebylo řešeno. 

2.11.3 Ochrana před technickou seismicitou 

 Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 

2.11.4 Ochrana před hlukem 

 Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu 

před hlukem z vnějšího prostředí. Konstrukce dále splňují požadavky na zvukový 

útlum. 

2.11.5 Protipovodňová opatření 

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

 Veškeré přípojky budou napojeny z hlavních řadů dle zjištěných skutečností. 

Pozemek neleží na žádných inženýrských sítích. 

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

 Budou zhotoveny přípojky: 

Přípojka pitné vody: 

 Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě před objektem. 

Přípojka plynovodu 

 Objekt bude napojen na veřejné vedení. Plynoměr bude umístěn v instalačním 

sloupku, odkud povede do technické místnosti. 

Přípojka k oddělené stokové síti: 

 Splaškové vody z objektu budou odváděny do kanalizační sítě. Kanalizační přípojka 

bude hlouběji položená než vodovodní přípojka. Odvod dešťových vod ze střech bude napojeno 

na retenční nádrž a následně vypouštěno do veřejné kanalizace.  

Přípojka elektrických silových rozvodů 

 Objekt bude napojen na stávající vedení nízkého napětí, které bude ukončeno 

elektrorozvaděčem umístěným v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude dále 

napojen na objekt. 

Přípojka sdělovacího vedení 

 Nad podzemními sítěmi není vrostlá zeleň. Budou dodrženy minimální vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí i jejich nejmenší krytí. 

3.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz „C.2 Koordinační situace stavby“ 

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

technického vybavení). 
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4 Dopravní řešení 

4.1 Popis dopravního řešení 

 Pozemek se nachází v obytné zóně v návaznosti na komunikaci, podél které jsou 

stávající zástavby. Komunikace vlastní a spravuje obec Olešnice. 

4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Zpevněné plochy na pozemku (příjezdová cesta, stání atd.) budou napojeny ze 

stávající komunikace ohraničující pozemek stavby. 

4.3 Doprava v klidu  

 Současny stav provozu na pozemních komunikacích vykazuje velmi nízkou 

intenzitu dopravy, kapacita veřejné komunikace bude dostatečná. 

4.4 Pěší a cyklistické stezky 

 Neřeší se. 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

5.1 Terénní úpravy  

 V rámci stavby budou provedeny nově dílčí zpevněné plochy. 

5.2 Použité vegetační prvky 

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

5.3 Biotechnická opatření 

 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

6.1 Vliv na životní prostředí 

 Po dokončení stavby nebude mít objekt ani jeho užívání negativní vlivy na 

životní prostředí. 

6.2 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. 

6.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Není řešeno. 

6.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

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

prostředí. 

6.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 Není řešeno. 

7 Ochrana obyvatelstva 
 V rámci této práce nebyly navrženy žádné změny na stávajícím systému ochrany 

obyvatelstva. 
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8 Zásady organizace výstavby 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Staveniště bude mít zajištěnou dodávku elektrické energie ze skříně a vodu 

z vodoměrné šachty. 

8.2 Odvodnění staveniště 

 Odvodnění stavby nebude řešeno. Odvodnění přirozeným vsakem. 

8.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Nebude nutné provádět nové přípojky. V místě napojení na vodovod a 

elektrickou energii bude osazen podružný vodoměr (elektroměr). U staveniště se 

nachází zbudovaná dopravní infrastruktura. 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba bude provedena tak, aby nenarušovala ostatní stavby, a bude brán ohled na 

stavby v okolí. Stavba bude provedena technologicky správně. Nesrovnalosti a nejasnosti 

budou řešeny s projektantem. 

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení 

 Stavební technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci dostatečně očištěna, 

případné znečištění veřejné komunikace bude očištěno dodavatelem. Stavba bude oplocena. 

Na pozemku se v současné době nenachází žádná vzrostlá zeleň. 

8.6 Maximální zábory pro staveniště 

 Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 

8.7 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. 

8.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponace zemin 

 Před výstavbou bude provedena skrývka, která bude umístěna na pozemku 

majitele. Vykopaná zemina bude odvezena nákladním automobilem na obecní skládku 

zemin. 
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8.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

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

odpovídat předpisům o likvidaci odpadů (zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně 

některých dalších zákonů). 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. 

8.10 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 budou mít základní vybavení pro práci na staveništi a případné vybavení pro 

konkrétní práce. Pracovníci pohybující se na staveništi musí byt řádně proškoleni a poučeni. 

8.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy pro 

jejich bezbariérové užívání. 

8.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

 Budou osazeny značení na výjezd a vjezd na staveniště. Bude brán zřetel na 

provoz veřejné dopravy. 

8.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Postup výstavby, rozhodující dílčí 

termíny. 

 

Zahájení stavby: na začátku dubna 2019 

Dokončení stavby: na konci srpna 2021 

Vypracovala: Klára Macháčková 

 

…...……………. 

 

 



38 

 

 

 

 



39 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 40 
D.1.1 Architektonicko stavební řešení 40 

D.1.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 40 

D.1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání 40 

D.1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 40 

D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 41 

D.1.1.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 43 

D.1.1.6 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí 43 

D.1.1.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 43 

D.1.1.8 Údaje o požadované jakosti navrhovaných materiálů a o požadované jakosti 

provedení 43 

D.1.1.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 43 

D.1.1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovené příslušnými technologickými předpisy a normami 44 

D.1.1.11 Výpis použitých norem 44 

  



40 

 

D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

D.1.1.1  Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Objekt  je řešen jako samostatně stojící rodinný dům.  Dům má dvě nadzemní a jedno 

podzemní patro. Je navržen pro 5 obyvatel. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní 

strany. Objekt má garáž pro dva osobní automobily. Střecha je řešena jako plochá střecha. 

Výška rodinného domu od úrovně 0,000 m je 7,010 m. 

D.1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání 

 Rodinný dům je dělen materiálně na 2 trakty. Povrchová úprava fasády je provedena z 

omítky WEBER.PAS AQUABALANCE v odstínu hnědé a sokl je proveden z omítky 

WEBER PAS marmolit a černými zrny. 

 Stavba RD je řešena nad terénem jako zděný objekt ze systému Porotherm tl.400mm a 

zateplen izolací Isover EPS Greywall tl.120mm.  Stěny suterénu jsou ze ztraceného bednění 

BEST  a jsou opatřeny tepelnou izolací ISOVER Synthon XPS Prime.  Založení objektu je 

řešeno základovými pásy. Stropní konstrukce jsou ze systému Porotherm ( POT nosník a 

stropní vložka Miako tl. 250 mm). Výplně vnějších otvorů budou od dodavatele Lomax – 

plastová okna a hliníkové vstupní dveře v barvě bílé. Vjezd na pozemek navazuje na dům. 

Pěší vstup do soukromé části domu vede vedle vjezdu na pozemek.  

 Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany z úrovně terénu prvního 

podzemního podlaží. Za vchodovými dveřmi se nachází schodišťový prostor, ze kterého 

můžeme vejít do garáže bytu v 1.NP, bytu v 2.NP nebo do 1.PP. Ze schodiště se v 1.PP 

dostaneme do skladu nebo do chodby, ze které vede vstup do technické místnosti, skladu 

potravin a dílny, ze které se pak dostaneme do skladu sezóních věcí. Po vstupu do bytu v 

1.NP se nacházíme v zádveří, ze kterého se vchází do obývacího pokoje spojeného s kuchyní. 

Z obývacího pokoje můžeme jít do pokoje, na zahradu nebo do chodby, ze které se dostaneme 

na WC, koupelnu nebo do ložnice. Z ložnice se poté dostaneme do šatny. Do bytu v 2.NP se 

vstupuje ze schodiště do chodby. Zde se nacházíme v zádveří, ze kterého se vchází do 

obývacího pokoje spojeného s kuchyní. Z obývacího pokoje můžeme jít do pokoje, na 

zahradu nebo do chodby, ze které se dostaneme na WC, koupelnu nebo do ložnice. Z ložnice 

se poté dostaneme do šatny. Z kuchyně vede vstup na balkón. Rodinný dům není řešen jako 

bezbariérový. 

D.1.1.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V otopné soustavě budou osazena zařízení umožňující měření a nastavení parametrů 

otopné soustavy. Při provozu otopné soustavy bude zajištěno řízení tepelného výkonu v 

závislosti na potřebě tepla. Vytápění je zajištěno stacionární kondenzační jednotkou – 

plynový kondenzační kotel,  který ej umístěn v 1.PP v místnosti č.106. Větrání je zajištěno 

přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi. 

 Technologie výroby domu bude stavba ze stavebního systému Porotherm pro 

nadzemní patra a systému BEST (ztracené bednění) pro částečně podsklepenou část budovy. 
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D.1.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Stavební objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený, bez obytného podkroví a bude 

zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Jeho půdorysné rozměry jsou 18,39 x 12,84 m. 

Výška hřebene je 7,01 m. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany.  Součástí 

1.NP je garáž pro dva osobní automobily. 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou obsahovat provedení stavební jámy pro zhotovení podsklepené 

části objektu, výkopů pro základy vlastní stavby, terénní úpravy a výkopy pro přípojky 

inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve výkopových pracích nenalézají archeologické 

nálezy. Výkopové práce budou provedeny strojně těsně před betonováním základových 

konstrukcí. Před betonáží základů bude dočištěna základová spára. Bude sejmuta ornice do 

hloubky -0,500 m. 

Základy: 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 

pasech prostého betonu C20/25 – XC2. Návrh rozměrů základů dle zatížení je přiložen v 

projektové dokumentaci. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Základový pas 

bude zhotoven i pod schodištěm a pod komínovým tělesem. V místě výkopových prací se 

nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala založení stavby. Betonáž 

základových konstrukcí nesmí byt provedena na podmáčenou základovou spáru. Základové 

konstrukce jsou překryty betonovou základovou deskou tloušťky 150 mm s vloženou Kari sítí 

s oky 150/150/6 mm provedené z betonu C20/25. V místě uložení příčky se provede dvojité 

vyztužení desky Kari sítí. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy 

základy a podkladním betonem je nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet 

stanovené pokyny výrobců. Základy provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži 

pasů bude na dno vložen po obvodě zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 

Nosné zdivo:  

 Rodinný dům  je řešen jako zděný objekt z cihelných bloků Porotherm 40 EKO+Profi 

Dryfix na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Cihlné bloky jsou použity pro obvodové 

zdivo v 1.NP a 2.NP. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS – jako tepelná izolace je použita minerální vata ISOVER EPS Greywall o tloušťce 

120mm. Pro obvodové zdivo v 1.PP je použit systém BEST (ztracené bednění) tl. 400 mm. 

Zatepleny kontaktním zateplujícím systémem z tepelné izolace ISOVER Synthon XPS Prime. 

Pro vnitřní nosné konstrukce jsou použity cihelné bloky Porotherm 30 Profi Dryfix zděné na 

zdící pěnu Porotherm Dryfix. 

Povrchová úprava objektu je ze Weber.Pas omítky hnědé barvy. 

Nenosné zdivo:  

 Vnitřní příčky v objektu jsou cihelných bloků Porotherm 14 Profi Dryfix zděné na 

maltu pro tenké spáry Porotherm Profi.  

Strop:  

 Strop rodinného domu je strop systému Porotherm tl. 250 mm skládající se z POT 

nosníků a stropních vložek Miako. Strop  je uložen na železobetonovém věnci výšky 250 mm, 

výztuž je navržena dle statického výpočtu.  
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Plochá střecha:  

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem od 1,01-5,50%. 

Spádová vrstva je z pórobetonu na kterém je nalepena parozábrana GLASTEK 40 Special 

Mineral. Na něm je mechanicky kotvena tepelná izolace z ISOVER EPS 100, která je 

provedena ve dvou vrstvách tl. 150 a 100 mm. Na izolaci je pak nalepena hydroizolace z 

GLASTEK 40 Mineral a na něm je natavena hydroizolace z ELASTEK 40 Special Dekor. 

Schodiště: 

 Schodiště spojuje 1.S, 1.NP a 2.NP. Je navrženo monolitické železobetonové. Je 

podporováno nosnými stěnami po obvodu. Vypočet schodiště je přiložen v projektové 

dokumentaci. Pod schodištěm bude zhotoven základová pás. Schodiště v celém objektu je 

dvouramenné s 18 schodišťovými stupni 300/166,67 mm. Schodiště bude opatřeno zábradlím  

zakotveným do ramen schodiště. Šířka schodiště je 1 100 mm (≥ 900 mm).  Jsou dodrženy 

normové hodnoty pro podchodnou výšku (≥ 2 100 mm), průchodnou výšku (≥ 1 900 mm), 

sklon schodiště α=29°. Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno 

splňuje požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje 

požadavku, že musí byt minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. 

Podlahové konstrukce 

 Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 

polystyrenu dle požadavku součinitele prostupu tepla. Stejně je i zateplena podlaha nad 

suterénem. V hygienických prostorách je navržena dlažba. Podlaha v garáži je provedena z 

litého cementového potěru. V obytných místnostech, chodbách a šatnách je navržena nášlapná 

vrstva z laminátové nebo dřevěné podlahy. V suterénu je navržen litý cementový potěr v 

dílně, technické místnosti skladu. V ostatních suterénních místnostech je keramická dlažba.  

Podlaha v technické místnosti je vyspádována ve sklonu nejméně 1,74%. Skladby 

jednotlivých podlah jsou přiloženy v projektové dokumentaci. 

Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 

 Izolace proti vodě a radonu je použit asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral. V 

místě s mokrým provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou dlažbou provedena 

hydroizolační stěrka Saniflex. 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace obvodových stěn je použita v 1.S a to systém ETICS – kontaktní 

zateplovací systém, polystyrenové desky Isover Synthos XPS Prime tl. 120 mm. U 

základových konstrukcí a soklové konstrukce je použitá tepelná izolace Isover Synthos XPS 

Prime tl. 120 mm. K zateplení obvodových stěn nad terénem bylo použito tepelné izolace 

Isover EPS Greywall tl. 120 mm. Plochá střecha je zateplena izolací Isover EPS 100. 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz příloha „Výpis prvků“. 

Protipožární opatření 

 Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace –viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby“. 
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D.1.1.5  Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Rodinný dům je navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární 

bezpečnosti objektu RD je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je 

zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na stavby. 

 V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a 

bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o 

zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpeční nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 

pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou 

vystaveny revizní zprávy a budou provedeny všechny zkoušky. 

 Předmětným stavebním záměrem není výrobní ani tématický areál ani stavba 

obsahující vybavení určené pro výrobu, u které by bylo nutno stavebně technickými 

opatřeními zajistit bezpečnost při užívání stavby. Musí být prováděny pravidelné revize 

domácích spotřebičů. 

Materiály a výrobky, které budou ve stavbě zabudovány a použity musí mít v souladu 

se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a v souladu s vládním nařízením 

č. 163/2002 popř. č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 128/2004 Sb. 

D.1.1.6  Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace - popis řešení, zásady hospodaření s 

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

 Tepelná technika- řešena samostatně viz. Výpočty tepelné techniky, složka stavební 

fyzika. 

 Osvětlení a akustika- řešena samostatně viz. Činitel denní osvětlenosti a insolace, 

složka stavební fyzika. 

D.1.1.7  Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Viz. Zpráva požárně bezpečnostního řešení 

D.1.1.8  Údaje o požadované jakosti navrhovaných materiálů a o 

požadované jakosti provedení 

 Budou splňovat požadavky na ně kladené dle příslušných norem a vyhlášek. 

D.1.1.9  Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 Není požadováno. 
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D.1.1.10 Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných - stanovené příslušnými technologickými 

předpisy a normami 

 Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy s 

vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným 

dokladem. Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. 

Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě 

opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele, hradí 

náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné 

detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán, 

datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, 

jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Před zakrytím díla musí být provedeny 

všechny předepsané zkoušky. 

D.1.1.11 Výpis použitých norem 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532  Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

                        v budovách. Požadavky 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0833  Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 

Právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., O územní plánování a stavebním řádu (stavení zákon) 

vč. Změny350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou 

č. 62/2013 Sb. 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

NV č. 591/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

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

při práci 

NV č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

NV č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 



45 

 

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

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

Vyhláška č. 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb ve 

Znění vyhlášky č. 268/20011 Sb. 
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Závěr 

 Bakalářskou práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních zkušeností s 

navrhováním pozemních staveb a s použitím potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 

technických listů a podkladů od výrobců. 

 Zadání v určeném rozsahu je zpracovanou projektovou dokumentací dodrženo. Další 

součásti práce tvoří požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické posouzení, energetický 

štítek budovy, posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení, skladby konstrukcí, výpis 

prvků a studie. 

 Prvotní koncept a studie objektu doznaly drobných změn, které byly zahrnuty do další 

fáze projektové dokumentace. Při dodržení všech platných norem, vyhlášek, zákonů a kázně 

při realizaci stavby bude objekt vytvářet funkční rodinný dům. Objekt splňuje požadavky 

tepelně technické, požární bezpečnosti, na ochranu životního prostředí, hygienu a bezpečnost 

při užívání. 

 Ve své práci jsem se snažila zužitkovat veškeré dosažené znalosti za uplynulé 

studium a vytvořit ucelený projekt rodinného domu. 
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1. Seznam použitých zdrojů 

Technické normy 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Praha: Český 

normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

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). 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. Praha: Český normalizační 

institut, 2005. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

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 požární ochrany staveb 

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

práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

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

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

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

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 o technických podmínkách požární 
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Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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2. Seznam použitých zkratek a symbolů 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

BP   bakalářská práce 

č.   číslo 

čl.   článek 

č.p.   číslo popisné 

ČSN   česká statni norma 

dl.   délka 

DN   průměr 

EPS   expandovaný polystyren 

HI   hydroizolace 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

IČ   identifikační číslo 

k.ú.   katastrální úřad 

KV  konstrukční výška 

min   minimální 

m n. m.  metrů nad mořem 

NP   nadzemí podlaží 

NN   nízké napětí 

odst.   odstavec 

p. č.   parcelační číslo 

PB   prostý beton 

PHP   přenosný hasící přístroj 

pozn.   poznámka 

PT   původní terén 

RD   rodinný dům 

UT   upravený terén 

SO   stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

tab.   tabulka 

TI  tepelná izolace 

tj.  to je 

tl.   tloušťka 

U   součinitel prostupu tepla samotné konstrukce 

UN,rc   normový součinitel prostupu tepla - doporučený 

UN,rq   normový součinitel prostupu tepla – požadovaný 

viz.   odkaz na jinou stranu, odkaz 

VUT   Vysoké učení technické 

Vyhl.   vyhláška 

XPS   extrudovaný polystyren 

Zák.   zákon 

ŽB   železobeton 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Olešnici. Rodinný dům je 

navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt, zastřešen 

plochou střechou. Projekt vznikl za účelem  návrhu trvalého bydlení ve 

dvou bytových jednotkách pro 5 osob s možností dvou garážových stání. 

Hlavní vstup je ze severovýchodní strany do schodišťového prostoru, 

odkud se dá vejít do suterénu, bytu v 1.NP nebo bytu v 2.NP. Po vstupu do 

bytu v 1.NP se člověk nachází v zádveří, ze kterého se dostane do kuchyně 

s obývacím pokojem, pokoje, ložnice, koupelny, WC, šatny nebo spíže. V 

bytu ve 2.NP se nachází ložnice, kuchyň s obývacím pokojem, dva pokoje, 

koupelna, WC, šatna a balkón. V suterénu jsou tři sklady, dílna a technická 

místnost. Společenská a klidová zóna jsou orientovány převážně na 

jihozápadní stranu. 

 Obvodové konstrukce jsou v suterénu ze ztraceného bednění 

BEST, která je zateplená extrudovaným polystyrénem. Zbytek svislých 

konstrukcí jsou provedeny z keramických bloků Porotherm. Stropní 

konstrukce je řešena systémem Porotherm.  

 Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně 

bezpečnostní řešení a posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. 

Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována ve formě 

prováděcího projektu. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

This bachelor thesis deals with the design of a family house in Olešnice. 

The family house is designed as a two-storey, partially basement building, 

roofed by flat roof. The project was created for the purpose of designing a 

permanent home for a 5 persons in two housing units with the possibility 

of two garage parking spaces. The entrance of the house is oriented the 

south-eastern side to the staircase, where you can enter the basement, 

apartment in 1.NP or apartment in 2.NP. After entering the apartment in 

1.NP the person is located in vestibule from which you will get into the 

kitchen with a living room, room, bedroom, bathroom, toilet, dressing 

room or storage room. The apartment in 2.NP is living room, bedroom, 

kitchen with living room, two bedrooms, bathroom, toilet, cloakroom and 

balcony. In basement are three storage areas, a workshop and a technical 

room. Social and private zones are oriented mostly on the southwest side. 

 The perimeter structures are in the basement from lost formwork 

BEST which is insulated with extruded polystyrene. The rest of the 

vertical structures are made of ceramic blocks Porotherm. The ceiling 

structure is solved by the Porotherm system. 

 Part of the proposal is thermal engineering assessment, fire safety 

solutions 

and assessment in terms of acoustics and daylight. The thesis contains a 

drawings 

and technical documentation and it is composed as an implementation 

project. 

Klíčová slova  Rodinný dům, plochá střecha, zděná stavba, nadzemní podlaží, suterén 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Family house, flat roof, brick building, above-ground floor, basement 
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