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Anotace  

JÁNIŠOVÁ, L.: Dvougenerační rodinný dům: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB- Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury 226, 2015, 41s. Vedoucí práce: 

Kovář, J. 

 

Předmětem bakalářské práce „Dvougenerační rodinný dům“ je vypracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky 499/2009 Sb. Práce je dělena na textovou 

a výkresovou dokumentaci. Projekt vychází ze studie v rámci předmětu Ateliérová tvorba I a 

zpracovaná dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v předmětu 

Ateliérová tvorba Va.  

Navrhovaná stavba se nachází v Ostravě – Proskovicích. Cílem tohoto návrhu bylo navrhnout 

dvougenerační rodinný dům, který bude stát v zástavbě nových rodinných domků. Dům je 

koncipován tak, aby umožnil kontakt obou generací, ale na druhou stranu, aby jim zajistil i 

dostatek soukromí.  

 

Klíčová slova  

rodinný dům, dvě generace, architektura, novostavba, zděný dům  

 

Abstract  

JÁNIŠOVÁ, L.: Two generation family house: Bachelor´s thesis. Ostrava: VŠB- Technical 

university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 226, 2014, 41 

p. Thesis head: Kovář, J. 

 

The subjekt of bachelor’s thesis „Two generation family house‟ is preparation of project 

documentation for construction building according to notice 499/2006 Sb. Thesis is divided 

into textual and graphic parts. The project is based on previous studies from Studio Work I 

and a detailed technical project from Studio Work Va. 

The family house is situated in Ostrava – Proskovice. The goal of this project was to design a 

two generation family house which is situated between new houses. The house is design to 

connection generation, but to makes enough private both generations. 

 

Key words  

family house, two generation, architecture, new house, brick house 
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Seznam použitého značení  

 

ATT ateliérová tvorba  

BP bakalářská práce  

Bpv Balt po vyrovnání  

BOZP ochrana a zdraví při práci  

C x/x pevnostní třída betonu  

č. číslo  

ČSN česká technická norma  

ČR Česká Republika  

DN dimenze potrubí  

EPS expandovaný polystyren  

KN katastr nemovitostí  

Kč Korun českých 

km kilometr  

m metr  

m2 metr čtvereční  

m3 metr krychlový  

mm milimetr 

m.n.m. metry nad mořem  

min minimum  

max maximum  

M měřítko  

NN nízké napětí  

NP nadzemní podlaží  

obr. obrázek  

s. stran 

Sb. sbírka  

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě  

TI tepelná izolace  

tzv. takzvaně  

tl. Tloušťka  

WC toaleta  

ŽB železobeton 
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1. Úvod  

 

Předmětem této bakalářské práce s názvem „Dvougenerační rodinný dům“ je návrh 

rodinného domu v Ostravě – Proskovicích na parcele číslo 85/10. Pozemek vznik rozdělením 

dříve zemědělského pole na parcely určené k výstavbě rodinných domů. Parcela je rovinatá 

s veškerou infrastrukturou. 

Úkolem této práce bylo vytvořit rodinný dům, který by zapadal do krajiny a 

respektoval požadavky na soužití dvou generací. Oběma generacím by měl dům vytvořit 

dostatek soukromí, ale zároveň by měl dovolit i jejich propojení. Dům by měl vyhovovat 

všem architektonickým i technickým požadavkům na rodinné domy. 

V této práci jsem vycházela ze studií zpracovaných v předchozích semestrech 

v předmětu Ateliérová tvorba I a Ateliérová tvorba Va. 

Bakalářská práce je vypracována v rozsahu dle zadání bakalářské práce, tzn. v úrovni 

projektové dokumentace pro provedení stavby, podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a dle 

vyhlášky 499/2006 Sb. Bakalářská práce se skládá z textové části a výkresové dokumentace 

s přílohami. 
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2. Současný stav řešeného území  

2.1 Charakteristika širšího místa 

 
 

obr. č. 1 – Mapa ČR obr. č. 2 – Mapa Moravskoslezského kraje 

 

  

obr. č. 3 – Mapa Ostravy 

 

Místo návrhu objektu se nachází v  Proskovicích, které se nachází 

v Moravskoslezském kraji, na jižním okraji Ostravy. Proskovice jsou od  listopadu 1990 

obvodem statutárního města Ostravy. Počet obyvatel Proskovic k je 1219 ( k 1.4.2015). 
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2.2 Charakteristika Proskovic  

Tato obec pochází z roku 1394 a má typickou zemědělskou strukturu zástavby. 

Rozkládá se nad břehy řeky Odry. V této obci se nachází několik památných staveb, mezi 

nejstarší patrí kaplička sv. Floriána z roku 1737. Dále se tam nachází kamenný kříž z roku 

1775, kaple Panny Marie z 19. století. Mezi další významné objekty v obci bych zařadila 

Sokolovnu. 

 

 

obr. č. 4 – kaple sv. Floriána 

 

 

obr. č. 5 – kaple Panny Marie 

 

V Proskovicích také začíná naučná stezka, která vede přes přes louky, Hrázku, řeku 

Ondřejnici do Košatky. Tato naučná stezka informuje o fauně a floře na lučních lokalitách 

kolem soutoků řek Odry, Lubiny a Ondřejnice. 
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2.3 Charakteristika řešeného místa  

Stavební parcela pro rodinný dvougenerační dům se nachází v jižní části Ostravy, na 

jižním okraji obce Proskovice. Parcelace území vychází z urbanistické studie z roku 1998. 

Stavební parcela je ohraničena z východní a západní strany komunikacemi (na 

východě je komunikace III. třídy a na západní straně je místní komunikace) a ze severní a 

jižní strany jsou sousední parcely. U západní hranice pozemku se nachází lipová alej. Na 

východě oddělují pozemek od komunikace stromy - javory. Příjezd k pozemku je řešen ze 

západní strany z ulice Jarkovské. Velikost řešeného pozemku je asi 1 635 m2. Stavební 

parcela se nachází téměř na rovině. Na západ od řešené parcely se nacházejí dvoupodlažní 

řadové domky. 

  

obr. č. 6 – Fotodokumentace pozemku 
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3. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

Vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby: Dvougenerační rodinný dům 

Místo stavby: Ostrava – Proskovice, ulice Jarkovská, katastrální území Proskovice, 

parcela č. 85/10   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Soukromý investor 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Vypracovala: Lucie Jánišová (JAN0259) 

 Vedoucí projektu: Ing. arch. Jan Kovář 

 Konzultant projektu: Ing. Miloslav Šindel 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady byly architektonická studie zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba I a zpracování 

dokumentace pro ohlášení stavby a k žádosti o stavební povolení v předmětu Ateliérová 

tvorba Va. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v katastrálním území obce Proskovice na parcele č. 85/10. 

Pozemek se nachází na nezastavěném území v Ostravě – Proskovicích. Jedná se o parcelu 

s výměrou 1 635 m2. Parcelace vychází z územní studie z roku 1998. Pozemek je téměř na 

rovině. Na celém pozemku je nyní zemědělsky využívaný travní porost. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Není třeba řešit odtokové poměry. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. Návrh tak odpovídá 

těmto požadavkům na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, dále dle vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu, vyhlášky č., 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna dle nutnosti 

na základě případné žádosti dotčeného orgánu. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není specifikováno. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné se nepředpokládají. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Pozemek č. 85/10 – katastrální území Proskovice. 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba  

Jedná se o nový objekt stávající se ze tří částí. Dvě z nich s jedním nadzemním patrem a 

třetí s dvěma nadzemními patry. K novému objektu bude vést přístupová cesta. Na 

řešeném území není žádná stávající stavba. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako rodinný dům – dvougenerační. 

c) Trvalá stavba nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je vyhotovena v souladu s následujícími 

zákony a předpisy: 

-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon a 

související předpisy) 

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

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

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna dle nutnosti 

na základě případné žádosti dotčeného orgánu. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou blíže specifikovány. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Stavba je navrhnuta tak, aby splňovala požadavky na rodinné bydlení. Parkování 

automobilů je řešeno dvougaráží a stáním na pozemku na zpevněné ploše před garáží. 

Zastavěná plocha činí 220,82 m2, obestavěný prostor činí 1281,76 m3. Užitná plocha 

objektu je 224,88 m2 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.), 

Energetická spotřeba bude pokryta novou přípojkou elektrické energie a novou vodovodní 

přípojkou. Odpadní voda bude svedena do jednotné kanalizace pomocí nové kanalizační 

přípojky. 

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

Lhůtu výstavby upřesní investor. 

k) Orientační náklady stavby 

Na výstavbu dvougeneračního rodinného domu se odhadují náklady podle tabulek 

cenových ukazatelů na 6 408 800 Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO1 - menší rodinný dům 

 SO2 - větší rodinný dům 

 SO3 - spojovací krček 

 SO4 - garáž 

 SO5 - parkovací plocha 

 SO6 - terasa 

 SO7 - přípojka na vodovodní řád pitné vody 

 SO8 - přípojka elektrické energie 

 SO9 - přípojka jednotné kanalizace 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Pozemek se nachází na nezastavěném území v Ostravě – Proskovicích. Jedná se o parcelu č. 

85/10 s výměrou 1635 m2. Parcelace vychází z územní studie z roku 1998. Pozemek je téměř 

na rovině. Na celém pozemku je nyní zemědělsky využívaný travní porost. K pozemku vede 

ze západní strany asfaltová komunikace. Z východní strany pozemek ohraničuje silnice III. 

třídy. Účel objektu je v souladu s regulativy a územním plánem. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Geologický průzkum:  

Podrobný sondový průzkum nebyl proveden z důvodu potřeby vyhodnocení pouze pro 

školní práci. Geologický podklad tvoří převážně kvartérní nezpevněné sedimenty - 

sprašové hlíny, což vyplývá z mapových podkladů. Hornina odebraná přímo z místa 

budoucí výstavby odpovídá sprašové hlíně.  

Hydrogeologický průzkum:  

Území se nachází mimo záplavovou oblast. Nejbližším vodním tokem je říčka 

Ondřejnice, která výstavbu nijak nelimituje.  

Radonový průzkum:  

Přesné měření radonu nebylo provedeno z důvodů potřeby vyhodnocení pouze pro 

školní práci. Z radonové mapy však lze vyčíst, že se zde jedná o nízký radonový 

index. V důsledku toho nebudou provedena ochranná opatření proti pronikání radonu 

do objektu. 

 

obr. č. 7 - Radonová mapa ČR 
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obr. č. 8 - Radonová mapa Proskovice 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Nejsou zde žádná ochranná pásma.  

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

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani v jiném specifickém území.  

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

poměry v území  

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Dle průzkumu není vsak 

dešťové na pozemku možný, tak je dešťová voda svedena do jednotné kanalizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Nebudou zde provedeny žádné asanace ani demolice. Nebude třeba ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa.  

Nejsou zde tyto požadavky.  

h) Územně technické podmínky  

Z dopravního hlediska je parcela přístupná ze zpevněné asfaltové komunikace, která je 

napojená na silnici III. třídy. Technická infrastruktura je taková, že u stávající jednotné 

kanalizace bude provedeno napojení pomocí šachty a přípojka bude dlouhá 7m, u vodovodu 

bude napojení z šachty pomocí navrtávky, přípojka bude dlouhá cca 25 metrů a elektrická 

energie bude napojena k podzemnímu nn vedení pomocí kabelové spojky. Na hranici 

pozemku bude elektroměrový rozvaděč a pojistková skříň. Délka přípojky bude cca 20 metrů. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Nebude zde ovlivněn provoz okolních staveb či pozemků a tudíž ani vazby stavby.  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o rodinný dům – dvougenerační. Rodinný dům se bude skládat ze 3 částí – 

garáže pro dva automobily, menší dům pro staré rodiče a větší dům pro mladou rodinu, tyto 

části budou propojeny krčkem. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Řešení objektu se snaží respektovat dané území a zachovat a pozvednout jeho 

charakter. Řešená parcela má příjezd ze západní strany a z východní strany ji téměř kopíruje 

silnice III. třídy č. 4803. Kvůli příjezdu je objekt situován u západní hranice pozemku a dále 

je blíže k severní straně. Tímto krokem vznikla na jihu a na východě relativně velká zahrada 

s osluněním z dobrých světových stran. Zahrada je rozdělena na užitkovou a relaxační část 

Užitková část se nachází na východní straně pozemku. V této části zahrady je navržen ovocný 

sad, který tvoří pomyslnou bariéru mezi domem a silnicí. Přímo u domu je relaxační část – je 

tu velká terasa s bazénem. Větší pocit soukromí zajišťuje skupina stromů a keřů umístěna u  

jižní hranice pozemku. 

Samotný objekt je tvořen třemi částmi, dvě z nich jsou jednopodlažní a jedna z nich je 

dvoupodlažní.  

 

obr. č. 9 - Rozdělení objektu 

 

U západní hranice, hned na vjezd na pozemek navazuje garáž pro dva automobily, ze 

které je přístup do technického zázemí domu. Další samostatná část je dům pro staré rodiče, 

který je složen z obytného prostoru, koupelny a ložnice. Obytná část se dá otevřít jak na 

stranu společné terasy – východním směrem, tak i na jižní stranu. Dům pro mladou rodinu se 

skládá z velkého obytného prostoru v 1.np a soukromou částí v 2.np, kde se nachází koupelna, 

ložnice, dětský pokoj a pracovna. Dům pro staré rodiče a mladou rodinu má společné zádveří, 
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které umožňuje snadné propojení obou generací. Avšak díky tomu, že má jinak vše ostatní 

každá generace vlastní, tak je zajištěn dostatek soukromí a klidu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt je tvořen pouze jedním provozním celkem, který se skládá ze zázemí pro 

mladou rodinu a pro staré rodiče a dále technickým zázemím domu. Technické zázemí 

obsahuje technickou místnost a garáž pro dva automobily. Ze společného vstupu je na pravé 

části zázemí pro staré rodiče, které obsahuje koupelnu s WC, ložnici, a obytný prostor. Tato 

část domu je jednopodlažní. Na levé straně je část určena mladé rodině. Ze zádveří je vstup do 

WC s umyvadlem. Dále se dá ze zádveří vstoupit do obytné místnosti, která je složena 

z kuchyňského koutu a obývacího koutu. V tomto prostoru je jednoramenné schodiště do 

druhého patra. Ve druhém podlaží je chodba, ze které se dá vstoupit do koupelny s WC, 

ložnice, dětského pokoje a pracovny. 

Dům pro staré rodiče je orientován tak, že obytná místnost je prosklená na východ a 

dále má okno i na jih. Ložnice je orientovaná na jihozápad. Dům pro mladou rodinu je 

orientován tak, že obytné přízemí je otevřeno prosklením na částečně na východ a hlavně na 

jih, kuchyňský kout je osvětlen menším oknem na sever. Pracovna, dětský pokoj a ložnice 

mají prosklení na jih. Koupelna je osvětlena ze severozápadu a chodba se schodištěm je 

osvětlena ze severu. 

Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické přímotopné. Stavba je navržena ze 

systému Porotherm, včetně stropů a příček. Na delší překlady jsou použity válcované profily 

IPE 200 – 2 ks v sestavě s obetonováním. Dále jsou použity k podepření převyslé části 2. np 2 

železobetonové sloupy. Dalším nosným prvkem jsou ocelové svařované sloupy – 2x profil 

UPN 200. Schodiště je železobetonová deska s nabetonovanými stupni, je podepřená 

stropním ocelovým nosníkem IPE 200 s obetonováním. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Bezbariérově přístupné bude celé 1. np stavby.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Při návrhu byly dodrženy veškeré technologické předpisy. Veškeré technologické 

postupy budou dodrženy dle příslušných předpisů. Objekt je navržen ze zdravotně 

nezávadných materiálů. Při běžném užívání stavby nebudou osoby vystaveny nebezpečí 
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úrazu. Místa, kde by mohlo vzniknout nebezpečí pádu z výšky, budou opatřeny zábradlím 

vysokém minimálně 1 metr.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení  

Návrh využívá tradiční stavební konstrukce, jedná se o zděnou stavbu se stropy 

z keramických nosníků a keramických vložek. Založení je provedeno v nezámrzné hloubce na 

betonových pásech. Zastřešení objektu je zajištěno na všech částech plochou střechou, kde 

nosnou vrstvu střechy tvoří strop z keramických nosníků a keramických vložek. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Základy jsou navrženy z prostého betonu. Jinak je celý dům navržen ze systému 

Porotherm – včetně stropů a příček. Na delší překlady jsou použity válcované profily IPE 200 

– 2 ks v sestavě s obetonováním. Dále jsou použity k podepření převyslé části 2. np 2 

železobetonové sloupy. Dalším nosným prvkem jsou ocelové svařované sloupy – 2x profil 

UPN 200. Schodiště je železobetonová deska s nabetonovanými stupni, je podepřená 

stropním ocelovým nosníkem IPE 200 s obetonováním. 

Venkovní omítky jsou řešeny silikátovou omítkou Baumit, vnitřní omítky jsou 

vápenocementové značky Baumit. 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Na stavbě budou použity pouze atestované materiály, které budou vhodné pro dané 

zatížení. Všechny atypické části jako jsou delší překlady a sloupy navrhne a posoudí 

autorizovaný statik. Stavba bude navržena a postavena tak, aby zatížení, které na ní bude při 

užívání působit, nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, nebude zde překročen větší 

stupeň přetvoření a v jejím důsledku nebudou poškozeny jiné části stavby, technická zařízení 

a další instalované vybavení.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické.  

Všechny místnosti kromě jednoho WC budou větrány přirozeně, dané WC bude 

odvětráno ventilátorem. 
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Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky na stávající jednotnou kanalizace 

revizní šachtou kanalizace.  

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu. 

Objekt bude napojen na stávající elektrické podzemní vedení pomocí kabelové spojky. 

Na hranici pozemku bude umístěn elektroměrný rozvaděč a pojistná skříň.  

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení bude vypracováno autorizovaným technikem. Použité 

materiály splňují požárně-technické parametry. Zásah hasičů bude možný z přilehlé zpevněné 

komunikace. Podrobné řešení požární bezpečnosti není předmětem této bakalářské práce.  

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Tepelná prostupnost vnějších svislých nosných zdí a střechy je vypočtena pomocí 

programu Teplo. Energetická náročnost stavby bude splněna. Není zde plánováno využití 

alternativních zdrojů energie.  

 

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

Všechny místnosti kromě jednoho WC budou větrány přirozeně, dané WC bude 

odvětráno ventilátorem. Vytápění je zde navrženo podlahové elektrické. Objekt je zásobován 

pitnou vodou. Zásobování vodou a odpadní kanalizace je zajištěna pomocí přípojek na 

stávající potrubí. Všechny obytné místnosti mají přirozené osvětlení z jižní strany. Odpady 

vzniklé při výstavbě budou předávány výhradně subjektům autorizovaným k nakládání s 

příslušným druhem odpadu.  

Objekt je navržen v souladu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 

185/2001 Sb., o odpadech a č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního 

prostředí. Při provádění stavby bude respektován požadavek na maximální omezení vibrací, 

prašnosti a hlučnosti. Bude provedeno řádné zabezpečení staveniště a odpady ze stavby budou 

roztříděny a ekologicky uloženy. Stavba nebude narušovat okolí nadměrným hlukem. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Není zde třeba ochrana před negativními vlivy vnějšího prostředí.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

Elektrická energie:  

Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení v zemi pomocí kabelové spojky. 

K vedení bude použit kabel CYKY J 5x10. Nová elektrická přípojka bude délky 20 

metrů. Na hranici pozemku bude umístěna pojistná skříň a elektroměrový rozvaděč.  

Splašková a dešťová kanalizace:  

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky DN 200 na stávající jednotnou 

kanalizaci revizní šachtu kanalizace. Délka přípojky bude 7 metrů.  

Pitná voda:  

Vodovodní přípojka DN 200 bude napojena navrtávkou pomocí šachty na stávající 

vodovodní řád. Délka přípojky bude 25 metrů.  

 

B.4 Dopravní řešení  

Parcela je přístupná ze zpevněné asfaltové komunikace, která je napojená na silnici 3. 

třídy. Na příjezd na parcelu navazuje zpevněná plocha a dále garáž pro dva automobily. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Po dokončení výkopových prací budou provedeny terénní úpravy a oseta nová tráva. 

Na pozemku nejsou žádné stávající stromy ani náletová zeleň.  Po dokončení stavby budou 

vysazeny ovocné a okrasné stromy, viz příloha C.3. 

Zpevněné plochy budou provedeny viz. příloha C.2. Tam kde nebudou na objekt 

navazovat zpevněné, vyspárované plochy směrem od objektu, bude proveden okapový 

chodníček z kačírku v šířce 400 mm. 

 

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

Při výstavbě může dojít ke krátkodobému negativnímu vlivu na životní prostředí v 

podobě hluku a zvýšené prašnosti. Při betonářských prací bude zvýšena četnost výjezdů 

vozidel z a na staveniště. Bude zajištěno pravidelné čištění vozovky.  

Odpad stavebních surovin bude tříděn a odvážen na skládku nebo do sběrných surovin 

a bude vedena evidence odpadů. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle § 6 a 16, zákona 

číslo 185/2001 Sb.  
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Po dobu realizace bude pro pracovníky k dispozici mobilní suché WC. Od 22:00 do 

6:00 musí být dodržován noční klid. Výstavba nebude mít zásadní vliv na okolní přírodu a 

krajinu.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

Staveniště bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Provádění 

stavby nebude mít vliv na stávající stavby v okolí a na okolní pozemky. Z bezpečnostních 

důvodů bude staveniště po celou dobu oploceno. Maximální zábory staveniště budou na 

řešené parcele č. 85/10. Odpad stavebních surovin bude tříděn a odvážen na skládku nebo do 

sběrných surovin a bude vedena evidence těchto odpadů. Po provedení výkopů bude potřeba 

odvoz přebytečné zeminy na skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. 

Při přípravě stavby bude respektován požadavek na maximální omezení vibrací, 

prašnosti a hlučnosti. Při přípravě stavby na staveništi budou dodržovány všechny požadavky 

dané zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 381/2001, 

kterou se stanoví seznam odpadů a seznam nebezpečných odpadů. Realizace odběru odpadů, 

jejich odvoz a likvidace bude smluvně zajištěna zhotovitelem stavby. Během provozu žádné 

odpady vznikat nebudou. Stavba nebude mít během své realizace ani za provozu žádný 

negativní vliv na životní prostředí.  

V souvislosti s možností pracovní činnosti dodavatelských firem budou zástupci 

dodavatele upozorněni na možná rizika vyplývající pro ně z pracovního prostředí a výrobních 

činností. Při všech prováděných pracích je nutné dodržovat platné ČSN a prováděcí předpisy 

pro jednotlivé postupy. Pro pracovní prostředí je nutno dodržovat nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. Dále je nutné dodržovat nařízení a zákony, především 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, 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti a především Zákon č. 262/2006, Zákoník práce.  

Lhůty a termíny výstavby upřesní investor. 
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C Situační výkresy 

Situační výkresy jsou umístěny v příloze 

C.l Situace širších vztahů  

C.2 Koordinační situace ( M 1:250) 

C.3 Architektonická situace ( M 1:250) 

 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Hlavní účel tohoto objektu je dvougenerační rodinný dům se dvěma samostatnými 

bytovými jednotkami a společnou garáží pro dva automobily. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešená parcela má příjezd ze západní strany a z východní strany ji téměř kopíruje 

silnice III. třídy č. 4803. Kvůli příjezdu je objekt situován u západní hranice pozemku 

a dále je blíže k severní straně. Tímto krokem vznikla na jihu a na východě relativně 

velká zahrada s osluněním z dobrých světových stran. Zahrada je rozdělena na 

užitkovou a relaxační část Užitková část se nachází na východní straně pozemku. 

V této části zahrady je navržen ovocný sad, který tvoří pomyslnou bariéru mezi 

domem a silnicí. Přímo u domu je relaxační část – je tu velká terasa s bazénem. Větší 

pocit soukromí zajišťuje skupina stromů a keřů umístěna u  jižní hranice pozemku. 

Samotný objekt je tvořen třemi částmi, dvě z nich jsou jednopodlažní a jedna z nich je 

dvoupodlažní. U západní hranice, hned na vjezd na pozemek navazuje garáž pro dva 

automobily, ze které je přístup do technického zázemí domu. Další samostatná část je 

dům pro staré rodiče, který je složen z obytného prostoru, koupelny a ložnice. Obytná 

část se dá otevřít jak na stranu společné terasy – východním směrem, tak i na jižní 

stranu. Dům pro mladou rodinu se skládá z velkého obytného prostoru v 1.np a 

soukromou částí v 2.np, kde se nachází koupelna, ložnice, dětský pokoj a pracovna. 
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Dům pro staré rodiče a mladou rodinu má společné zádveří, které umožňuje snadné 

propojení obou generací. Avšak díky tomu, že má jinak vše ostatní každá generace 

vlastní, tak je zajištěn dostatek soukromí a klidu.  

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Menší byt je velikosti 2+kk určený pro jednu nebo 2 osoby. Větší byt velikosti 4+kk je 

určen pro 4 až 5ti člennou rodinu. Stavba je navrhnuta tak, aby splňovala požadavky 

na rodinné bydlení. Parkování automobilů je řešeno dvougaráží a stáním na pozemku 

na zpevněné ploše před garáží. Zastavěná plocha činí 220,82 m2, obestavěný prostor 

činí 1281,76 m3. Užitná plocha objektu je 224,88 m2. Větrání je v celém objektu 

přirozené. Každá obytná místnost je přirozeně osvětlena oknem, míra denního 

oslunění splňuje požadavky stanovené v normě. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

d1) Příprava území a zemní práce 

Před započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice v tl. 20 cm. 

Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy stavební 

parcely. Výkopy budou provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. 

Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy 

budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a 

hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je 

potřeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě 

intenzivního deště bude voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně 

výkopu. Výkopový materiál bude následně použit k zásypům. Zjistí-li inženýrský 

geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina je nevhodná k následným zásypům, bude 

pro zásypy použito náhradního materiálu, který zajistí dodavatel a který bude schopen 

dosáhnout předepsaných limitů zhutnění a ulehlosti.  

d2) Základy 

Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 

dokumentace. Betony použité pro základové konstrukce jsou specifikovány v 
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konstrukční části projektové dokumentace, předpokládá se beton C20/25. Do základů 

budou vloženy zemnící pásky a výztuž dle příslušného statického výpočtu. Jednotlivé 

základové pásy budou po provedení rozvodů kanalizace doplněny podkladním 

betonem vyztuženým ocelovými sítěmi KARI SZ6 s oky 100 x 100 mm.  

d3) Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce jsou u obytných částí navrženy ze zdiva Porotherm 44 

EKO+ PROFI – rozměr 250x440x250 mm. Obvodové nosné konstrukce garáže jsou 

navrženy ze zdiva Porotherm 30 Profi – rozměr 250x300x250 mm. 

d4) Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny pomocí stropů systému Porotherm – 

keramické nosníky a vložky. 

d5) Schodiště 

Schodiště bude želetobetonová deska s nabetonovanými stupni podepřená stropním 

trámem. Výztuž bude dle statického výpočtu, který není součástí bakalářské práce. 

Schodiště je jednoramenné, šířka ramene je 1000 mm, počet stupňů je 17, výška 

stupně je 170 mm, šířka stupně je 290 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím 

specifikovaným ve výpise zámečnických výrobků. 

d6) Nosné konstrukce střešních plášťů 

Všechny části objektu mají plochou střechu, její nosnou část tvoří stropy systému 

Porothem – z keramických nosníků a vložek tl. 250 nebo 210 mm. 

d7) Skladby střešních plášťů 

Skladba střechy je následující: nosná vrstva je Porotherm strop z keramických nosníků 

a keramických vložek tl. 210 nebo 250 mm (upřesněno ve výkresové dokumentaci), 

parozábrana BITALBIT S tl. 3,5 mm, spádové klíny STYROTRADE EPS 100 

S STABIL tl. 40-170 mm, spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka (bodově), 

POLYDEK tl. 160 mm (nad garáží 100 mm), vrchní hydroizolace – sbs modifikovaný 

asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR tl. 4,4 mm. 

d8) Půdní prostor 

Stavba neobsahuje půdní prostor. 

d9) Komíny 

V objektu není navrženo komínové těleso. Vytápění bude zajištěno podlahovým 

přímotopným topením. Na střechy je pouze vyvedeno odvětrání kanalizací. 
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d10) Příčky 

Vnitřní příčky jsou navrženy ze zdiva Porotherm 14 Profi – rozměr 250x140x250 mm. 

d11) Překlady 

Nad běžnými otvory jsou použity systémové překlady Porotherm. Nad většími otvory 

jsou použity jako překlady obetonované 2 ocelové profily IPE 200.  

d12) Podhledy 

Podhledy jsou vyznačeny v půdorysech. Jedná se o sádrokartonové podhledy. 

V koupelně je použit  podhled značky KNAUF – AQUAPANEL vhodný do vlhkých 

prostor. 

d13) Podlahy 

Všechny skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem a provozních 

požadavků. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou rozlišeny v tabulce místností na výkresu 

daného podlaží. Jednotlivé skladbay jsou se schématem a popsány ve výpisu prvků a 

skladeb ( příloha D.1.1-10). 

Skladba SK1 je následující: podkladní beton c 20/25 vyztužen kari sítí 100x100 (tl. 

200 mm), separační textilie FILTEK 400, hydroizolace FATRAFOL 813 (tl. 2 mm), 

separační textilie FILTEK 400, tepelná izolace pěnový podlahový polystyren ( tl. 100 

mm), separační textilie FILTEK 400, cementový potěr (tl. 35 mm), lepící tmel (tl. 5 

mm), elektrické podlahové vytápění – rohož ( tl. 3 mm),  keramická dlažba (tl.7 mm). 

Skladba SK2 je následující: strop porotherm (tl. 210 mm), kročejová izolace ISOVER 

RIGIFLOOR 5000 (tl. 30 mm), separační vrstava – textilie FILTEK 400, cementový 

potěr (tl. 35 mm), lepící tmel (tl. 5mm), elektrické podlahové vytápění – rohož (tl. 3 

mm), koberec 7 mm. Skladba SK3 je následující: podkladní beton c 20/25 vyztužen 

kari sítí 100x100 (tl. 200 mm), separační textilie FILTEK 400, hydroizolace 

FATRAFOL 813 (tl. 2 mm), separační textilie FILTEK 400, tepelná izolace pěnový 

podlahový polystyren ( tl. 100 mm), separační textilie FILTEK 400, cementový potěr 

(tl. 35 mm), lepící tmel (tl. 5 mm), keramická dlažba (tl.10 mm). Skladba SK4: 

podkladní beton – vyztužen kari sítí 100x100 ( tl. 200 mm), lepící tmel ( tl 5 mm), 

keramická dlažba ( tl 12 mm). Skladba SK5 je následující: strop porotherm (tl. 210 

mm), kročejová izolace ISOVER RIGIFLOOR 5000 (tl. 30 mm), separační vrstava – 

textilie FILTEK 400, cementový potěr (tl. 35 mm), jednosložková hydroizolace – 
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koupelna, lepící tmel (tl. 5mm), elektrické podlahové vytápění – rohož (tl. 3 mm), 

koberec 7 mm. 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 

Na podkladní betonové desce je separační textilie filtek 400 na ní je umístěna 

hydroizolace FATRAFOL 813 tl. 2 mm dále je na ní umístěna separační textilie filtek 

400. V konstrukci střechy je jako parozábrana navržen BITALBIT S tl. 3,5 mm. Na 

všech střechách je jako spodní část hydroizolace použit POLYDEK a vrchní pás 

hydroizolace tvoří sbs modifikovaný asfaltový pás – ELASTEK 40 SPECIAL 

DEKOR  tl. 4,4 mm 

d15) Tepelná izolace, akustická izolace 

Svislé obvodové konstrukce odpovídají danému prostupu tepla bez zateplení. Zateplen 

je základ – je použit extrudovaný polystyren tl. 100 mm a ze svislých obvodových 

konstrukcí jsou zatepleny ještě 2 ŽB sloupy. K zateplení je použito EPS ISOVER t. 

100 mm. Podlahy v 1.NP jsou zatepleny pěnovým podlahovým polystyrenem tl. 100 

mm. Plochá střecha nad obytnými částmi je zateplena 160 mm Polydeku, pod kterým 

se nachází spádová vrstva z Styrotrade EPS 100 S Stabil tl. od 40 mm do 174 mm. 

Plochá střecha nad garáží je zateplena 100 mm Polydeku, pod kterým se nachází 

spádová vrstva z Styrotrade EPS 100 S Stabil tl. od 40 mm do 170 mm. A dále je 

zateplena ze spodu část nesená na sloupech. K zateplení je použit fasádní polystyren tl. 

250 mm a je kotven lepením a hmoždinkami fif – s 8/260/310 s kombinovaným trnem 

s hloubkou kotvení 35 mm. 

d16) Omítky 

Venkovní fasáda je řešena tenkovrstvou omítkou na bázi silikonu Baumit SilikonTop, 

barva světle šedá, na sloupech je barva červená. Vnitřní omítky jsou 

vápenocementové, značka Baumit, barva bílá. 

d17) Obklady 

Polohy a rozměry obkladů jsou specifikovány v půdorysech jednotlivých podlaží. Pod 

veškerými keramickými obklady je proveden dvousložkový stěrkový hydroizolační 

systém BORNIT 2K. 

d18) Truhlářské výrobky 

Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Příloha 

D.1.1 – 10 Výpis prvků a skladeb. 
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d19) Klempířské výrobky 

Veškeré klempířské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Příloha 

D.1.1 – 10 Výpis prvků a skladeb. 

d20) Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Příloha 

D.1.1 – 10 Výpis prvků a skladeb. 

d21) Malby a nátěry 

Venkovní fasáda je řešena tenkovrstvou omítkou na bázi silikonu Baumit SilikonTop, 

barva světle šedá, na sloupech je barva červená. Tato omítka je odolná vůči 

povětrnostním vlivům a vysoce vodoodpudivá, takže je použita i na soklovou část. 

Klempířské prvky budou měděné bez povrchové úpravy. Vnitřní omítky jsou 

vápenocementové, značka Baumit, barva bílá. 

d22) Venkovní úpravy 

U vstupu do objektu bude zpevněná plocha, která bude vyspádována ve sklonu 2 % ve 

směru od objektu. Dále bude zpevněná plocha od objektu změrem k zahradě viz. 

příloha C.3 Architektonická situace. Okolo ostatních stěn objektu bude proveden 

okapový chodník šířky 500 mm z kačírku. Okapový chodník bude od okolního terénu 

oddělen betonovými obrubníky. 

e) Tepelně technické vlastnosti 

Tepelný odpor obvodových plášťů stavby je navržen tak, aby byl v souladu s ČSN 73 

0540. Skladby obvodových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části, taktéž 

posouzení podlahy na terénu, obvodové stěny a střechy pomocí programu Teplo.  

f) Způsob založení 

Založení je provedeno v nezámrzné hloubce na betonových pásech vyztužených kari 

sítí, na kterých leží železobetonová deska tloušťky 200 mm. 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, nebude ohrožovat životní prostředí ani 

obyvatelstvo. Během výstavby budou dodrženy všechny zákony a vyhlášky týkající se 

životního prostředí a nakládání s odpady.  
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h) Dopravní řešení 

Parcela je přístupná ze zpevněné asfaltové komunikace, která je napojená na silnici 3. 

třídy. Na příjezd na parcelu navazuje zpevněná plocha a dále garáž pro dva 

automobily. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V lokalitě nebylo zjištěno zvýšené nebezpečí pronikání radonu z podloží. Jako 

protiradonová ochrana postačí použití běžné živičné hydroizolace. V místě nebyly 

zjištěny negativní vlivy bludných proudů, technické seizmicity a ani se lokalita 

nenachází v záplavovém území, není proto nutno podnikat zvláštní opatření.  

j) Obecné požadavky na výstavbu 

Při provádění stavby se bude dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Pracovníci musí být seznámeni s předpisy a jsou povinni 

používat ochranné pomůcky. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

Na požadované jakosti materiálů a stavebních konstrukcí je povinen dohlížet 

stavbyvedoucí pověřený zhotovitelem. Na vyžádání patřičných orgánů či 

autorizovaných osob budou provedeny patřičné výzkumy a měření. 

Výkresová část 

Výkresová dokumentace stavby je umístěna v příloze. 

D.1.1-1 Základy (1:50) 

D.1.1-2 Půdorys 1. NP (1:50) 

D.1.1-3 Půdorys 2. NP (1:50) 

D.1.1-4 Řez A-A´ (1:50) 

D.1.1-5 Konstrukce stropu 1.NP (1:50) 

D.1.1-6 Konstrukce stropu 2.NP (1:50) 

D.1.1-7 Půdorys střechy (1:50) 

D.1.1-8 Pohled severní a jižní (1:50) 

D.1.1-9 Pohled východní a západní (1:50) 
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Dokumenty podrobností  

Dokumenty podrobností jsou umístěny v příloze. 

D.1.1-10 Výpis prvků a skladeb 

D.1.1-11 Detail napojení 3 částí ( 1:10) 

D.1.1-12 Vizualizace 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem bakalářské práce. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Elektrická energie:  

Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení v zemi pomocí kabelové spojky. 

K vedení bude použit kabel CYKY J 5x10. Nová elektrická přípojka bude délky 20 

metrů. Na hranici pozemku bude umístěna pojistná skříň a elektroměrový rozvaděč.  

Splašková a dešťová kanalizace:  

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky DN 200 na stávající jednotnou 

kanalizaci revizní šachtu kanalizace. Délka přípojky bude 7 metrů.  

Pitná voda:  

Vodovodní přípojka DN 200 bude napojena navrtávkou pomocí šachty na stávající 

vodovodní řád. Délka přípojky bude 25 metrů.  

Podrobnější řešení dokumentace technických a technologických zařízení není předmětem této 

práce. 
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E Dokladová část 

E.1 Vytyčovací výkres 

 Vytyčovací výkres je umístěn v příloze v měřítku 1:250 

E.2 Technické listy použitých výrobků 

 Následující technické listy výrobků jsou umístěny v příloze. 

 - POROTHERM 44 EKO + PROFI 

 - omítka BAUMIT SILIKON TOP 

 - POLYDEK 

 - HMOŽDINKY FIF – S 8/260/310 

 -FATRAFOL 

E.3 Posudky z programu teplo 

 Posudky střechy a podlahy na terénu jsou umístěny v příloze. 
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4. Výpočtová část 

4.1 Výpočet jednoramenného schodiště 

 

 

obr. č. 10 - Půdorys schodiště 

 

konstrukční výška (Kv)  2890mm 

výška schodišťového stupńě (h) 170mm 

počet stupňů    Kv/h= 17 

šířka stupňě (Š)   2*H+Š=630 

     Š=630-2*170=290 mm 

délka schodišťě   16*290=4640 mm 

šířka ramene    1000 mm 

úhel schodišťě    cosα=290/336,15 

      α=30°22‘‘ (běžné schodiště) 

podchodná výška   H1=1500+(750/cosα)=2369,25 mm 

průchodná výška   H2=750+1500*cosα=2044,21 mm 
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5. Závěr 

 

Výsledkem této bakalářské práce bylo zpracování dokumentace pro provedení stavby 

„Dvougenerační rodinný dům“. Vycházela jsem z podkladů studie zpracované v předmětu 

Ateliérová tvorba I. Tuto studii jsem dále zpracovávala v předmětu Ateliérová tvorba Va jako 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení. 

 

Rodinný dům je řešen z hlediska architektonického i technického. Stavba byla 

navržena tak, aby nenarušovala okolní prostředí a dobře do něho zapadala. Dále je dům 

navržen tak, aby vyhovoval technickým normám a předpisům. Dům je koncipován jako 

dvougenerační. Stavba je řešena tak, aby umožnila propojení dvou generací, ale také aby jim 

zároveň vytvořila dostatek soukromí. 

 

Přínos této práce vidím v rozvoji svých znalostí z oboru architektury a pozemního 

stavitelství. Díky nespočtům konzultací s odborníky a specialisty v různých oborech, jsem 

získala řadu nových poznatků a informací, které jistě využiji v dalším studiu a praxi.  
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6. Poděkování 

 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli konzultacích a podnětech k mé 

bakalářské práci. Vedoucímu Bakalářské práce, panu Ing. arch. Janu Kováři a konzultantovi 

z katedry pozemního stavitelství, panu Ing. Miloslavu Šindelovi. 

 Dále bych chtěla poděkovat paní Ing. arch Renatě Májkové, vedoucí Ateliérové 

tvorby I.  

Všem děkuji za jejich odborné vedení a cenné rady. 
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