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ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE – LS 2018 
ATELIÉR HLAVÁČEK / LINHARTOVÁ 
 
RODINNÝ DŮM PRO 4 – ČLENNOU RODINU 
 
Projekt rodinného domu, částečně nebo úplně zahrnutého zeminou, zahrnující 
architektonickou studii a vybrané části přibližně na úrovni dokumentace pro povolení  - 
ohlášení) stavby.  
Řešené území leží západně od centra obce Mníšek u Liberce, ve vyvýšené poloze nad ním, 
severně od stávající trasy silnice I/13, která tvoří páteř osídlení obce. Pro širší území v obci, 
mezi ulicemi Liberecká a Novoveská, se užívá místní název „Amerika“. Díky této poloze 
skýtá řešené území výhledy východním směrem, na západní stranu Jizerských hor a jižním 
směrem na Ještěd, což z něj činí bezpochyby atraktivní lokalitu pro trvalé bydlení. 
Z hlediska krajinářského se jedná o exponovanou lokalitu, která je viditelná z dálkových 
pohledů, a proto je třeba k zástavbě přistupovat obzvlášť citlivě.  
 
STAVEBNÍ PROGRAM 
Místnost    orientační plocha v m2 
 
vstup, zádveří, šatna ~ 10 – 15 m2 

„hostovské“  WC s umyvadlem ~ 4 m2 
v denní části  

domácí práce, technické zázemí ~ 8 - 10 m2 
(kotelna -rekuperace, tepelné čerpadlo….)  
denní část ~ 40 - 50m2 

 -kuchyň 
 - případně oddělená jídelna 
 - obývací pokoj   
2 x ložnice dětí  ~ 2 x 13 m2  

koupelna děti (vana, WC, 2x umyvadlo) ~ 6 - 8 m2 

   

rodičovská jednotka   ~ 30 m2 

 - ložnice 
 - skříňová šatna 
 - koupelna (vana / sprcha, WC, bidet, 2x umyvadlo) 

 
garáž, sklad sportovního + zahradního nářadí…. 
 
Doporučení 
Dům je určen pro „normální“ 4-čl. rodinu, do objektu se mimo bydlení nenavrhuje další 
funkce – např. provozovna pro živnost, lze však navrhnout doplňkové prostory sloužící pro 
hobby… 
 

04 BPAKATEŘINA ROSOLOVÁ
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE RODINNÝ DŮM V MNÍŠKU U LIBERCE



BPA 05RODINNÝ DŮM V MNÍŠKU U LIBERCE
KATEŘINA ROSOLOVÁ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE, OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Jméno:    Kateřina Rosolová
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Název práce:  Rodinný dům v Mníšku u Liberce

ANOTACE
 Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou 
rodinu v obci Mníšek u Liberce. Pozemek se nachází v nezastavěné části „Na Ame-
rice“ jihozápadně od centra obce.
 Návrh objektu vychází ze svažitého terénu, díky kterému lze dům částečně 
zapustit a zakrýt zeminou. Umístění na parcele a tvar domu jsou zvoleny tak, aby 
dům nabízel atraktivní výhledy na panorama Jizerských hor a Ještědu. Objekt má 
dvě podlaží, nadzemní část je podlažím vstupním a představuje společenskou zónu 
domu, podzemní podlaží pak slouží jako soukromá část domu.

ANNOTATION
 The theme of the bachelor thesis is the design of a house for a four-member 
family in Mníšek near Liberec. The site is located in the un-built area called „Na 
Americe“, situated in southwestern part of the village.
 The design of the house in based on a sloping terrain, which offers soil co-
vering. Placement on the site and the shape of the house enable attractive pa-
noramic views of Jizerské mountains and Ještěd. The building has two floors, the 
above-ground floor is the entrance floor used as a social part of the house, the 
underground floor is designed as a private part of the house.
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ADRESA: Na Americe 1318/12, Mníšek u Liberce, ČR
STUDIE 2018
Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu se nachází v 
Mníšku u Liberce uprostřed nově se rozvíjející lokality 
Na Americe, která je situována jihozápadně od centra 
obce. Jedná se oblast v podhůří Jizerských hor nabíze-
jící krásný výhled do okolí, dominantou okolí je Ještěd.
Hmotové a dispoziční řešení je navrženo s ohledem 
na svažitost terénu, orientaci ke světovým stranám 
a výhledy. Svažitý pozemek umožňuje hmotu částeč-
ně zapustit. Objekt má dvě podlaží, nadzemní část je 
podlažím vstupním a představuje společenskou zónu 
domu, podzemní podlaží pak slouží jako soukromá 
část domu. Důraz byl kladen také na provázání interi-
éru s exteriérem, čehož je docíleno velkými francouz-
skými okny a dvěma velkými terasami.
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Členění domu je hmotově rozpoznatelné, nadzemní podlaží tvo-
ří společenskou zónu domu, reprezentovanou především rozsáh-
lým obývacím pokojem s kuchyňským koutem, potravinovými 
skříněmi, s prostorem pro stolování a sezením u televize a krbu. 
Dominantu obývacího pokoje tvoří průhled do zeleně s pozadím 
Jizerských hor skrz vykonzolovanou prosklenou část. Zároveň mů-
žeme dohlédnout na Ještěd, především díky velké slunečné te-
rase. Na druhé straně domu je navržena klidná stinná terasa, v 
tomto podlaží je také umístěna garáž. Šikmým pootočením hmot 
vzniká zajímavý komunikační prostor schodiště, který je prosvět-
len a v podzemním podlaží využit jako čítárna zapuštěná pod 
schodišťové rameno s výhledem na zahradu. V tomto podlaží se 
nachází soukromá část rozdělená na rodičovskou a dětskou sekci. 
Dále je zde pracovna, sloužící i jako příležitostný pokoj pro hosty, 
oddělená poloprůhlednou skleněnou stěnou umožňující variabili-
tu pokoje, relax zóna se saunou, taktéž oddělena skládací skleně-
nou stěnou a prádelna. 
S ohledem na přírodní charakter okolí je na fasádě použit dřevěný 
obklad a omítka bílé barvy. Okna jsou hliníková trojskla, tmavě 
šedé barvy, stejně tak vstupní dveře a garážová vrata.

Objekt je řešen jako železobetonový monolitický stěnový s jed-
nosměrně pnutými deskami tloušťky 200 mm. Deska je dvakrát 
zalomená, díky čemuž není nutné přechod mezi interiérem a te-
rasou vyrovnávat schodišťovými stupni.

Celý dům je navržen tak, aby poskytoval svým aktivním obyva-
telům dostatek prostoru pro své aktivity a zároveň pohodlí a pro-
stor pro relaxaci v těsném kontaktu s přírodou.



ARCHITEKTONICKÁ ČÁST
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PŘEKŘÍŽENÍ
DVOU HMOT

JEŠTĚD

JV, ZELEŇ

TERASA S 
VÝHLEDEM 
NA JEŠTĚD

SOUKROMÁ 
ZÓNA NA 
ZAHRADU

VÝHLED DO 
ZELEŇĚ

OTOČENÍ HORNÍ 
HMOTY,
ZVĚTŠENÍ TERASY

ZASUNUTÍ 
HMOTY
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Idea návrhu vychází z překřížení dvou hmot, přičemž je využita svažitost pozemku a spodní hmota je zapuštěna do terénu a částečně zahrnuta zeminou. Hmoty jsou orientovány 
tak, aby výsledný tvar nabídl obyvatelům domu atraktivní výhedy do zeleně, na panoramata Jizerských hor a Ještěd. Překřížení dvou hmot také předurčuje zónování objektu. V 1.NP 
se nachází společenská část s velkou pobytovou prosluněnou terasou s výhledem na Ještěd. Z druhé strany vzniká zároveň odpočinková terasa nabízející stín. 1.PP je navženo jako 
soukromá zóna s pobytovými místnostnostmi s velkými okny orientovanými na JV a do zeleně, každý s vlastním východem na zahradu. Šikmým pootočením hmot vzniká zajímavý 
komunikační prostor schodiště, který je prosvětlen a v 1.PP využit jako čítárna s výhledem na zahradu
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Obývací pokoj
65,9 m2
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PŮDORYS 1.NP

Chodba
4,8 m2

Zádveří
11,5 m2

WC 4,1 m2

Technická
místnost
13,2 m2

Sklad
7,3 m2

Garáž
42,0 m2

Terasa
77,9 m2

Terasa
28,1 m2

A

A‘

B

B‘
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Dětský pokoj
19,4 m2

Dětský pokoj
19,2 m2

Pracovna/
pokoj pro hosty

19,2 m2

Šatna
11,1 m2

Ložnice
19,9 m2

Koupelna
11,6 m2

Koupelna
8,1 m2

Sauna, 
relax

12,0 m2

Prádelna
11,5 m2

WC
1,6 m2

Čítárna
4,8 m2

Chodba
30,1 m2

Terasa
60,3 m2

A

A‘

B

B‘
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±0,000

+3,690

±0,000

-3,400

+3,690
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům v Mníšku u Liberce 

Místo stavby:   parcelní číslo: 1318/12, k.ú. Mníšek u Liberce 

Předmět PD:  Novostavba rodinného domu, stavba trvalá 

A.1.2. Údaje o žadateli 

České vysoké učení technické - rektorát 

Zikova 4, 166 36, Praha 6 

IČO: 68407700 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:     Kateřina Rosolová 

Thákurova 2077/7, 160 00, Praha 6 

e-mail: katerina.rosolova@fsv.cvut.cz 

Vedoucí projektu:   prof. Ing. arch. Michal Hlaváček 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO.01 – Novostavba RD včetně vnějších sítí a zpevněných ploch 
 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
- Vizuální prohlídka parcely a okolí – 2018 
- Informace z katastru nemovitostí 
- Zadání investora 
- Výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území 
- Územně plánovací dokumentace 
- Vyjádření o existencích sítí technické infrastruktury 
- Platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti. 
- Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis území stavby 

 Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba rodinného domu je navržena na parc.č. 1318/12, k.ú. Mníšek u Liberce.  Podél západní strany 
pozemku probíhá stávající asfaltová komunikace Na Americe parcelního čísla 1318/1. Parcela se nachází 
v Mníšku u Liberce, v katastru je vedena jako trvalý travní porost, způsob ochrany je evidován jako 
zemědělský půdní fond. Celková výměra pozemku činí 2000 m2. Zájmové území je zatravněno, nenachází 
se na něm vzrostlá zeleň. Pozemek je svažitý směrem na jihovýchod.  

 Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Dle posouzení je návrh rodinného domu ve všech ohledech v souladu s požadavky platného územního 
plánu obce Mníšek u Liberce. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 

Žádné výjimky nejsou vyžadovány. 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

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

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného pozemku a okolí. 

 Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Výstavba objektu nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma 
zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. 
Zájmové území neleží v památkově chráněném území. 

 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

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

Odtokové poměry v území se v zásadě nemění, dešťové vody budou akumulovány, využity na zálivku a 
vsakovány na vlastním pozemku investora. 
Při provádění stavby vzniknou pouze běžné, nijak závažné negativní účinky na okolí. Při přípravě záměru 
bude docházet k přesunu materiálu, stavebních hmot a stavebních mechanismů. Výstavba bude 
prováděna pouze v pracovních dnech a pouze v denní době. Při stavebních pracích nevznikají žádné 
škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu.  
Po dokončení nebude stavba nijak negativně ovlivňovat okolní pozemky a stavby.  

 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné požadavky na asanace a bourání nejsou.  
Pro zařízení staveniště a stavbu RD samotnou není zapotřebí provést kácení dřevin.  
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 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Druh pozemku dle KN – trvalý travní porost – bylo zažádáno o vynětí ze ZPF. 

 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Napojení na dopravní systém 
Parcela je dopravně napojena na stávající asfaltovou komunikaci Na Americe. Na pozemek bude 
vybudovaný nový vjezd v místě garáže bude umístěna v rámci oplocení nová posuvná brána a zpevněná 
plocha pro 2 OA. Vstup pro pěší bude otevíravou brankou vedle vjezdu. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

• Kanalizace dešťová 
Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku investora. Pro hospodaření s dešťovou vodou je 
také navržena akumulační nádrž o objemu 4500 l a dále vsakovací objekt. 

• Kanalizace splašková 
K likvidaci splaškových vod z objektu je nutno vybudovat čerpací stanici a kanalizační přípojku DN160 o 
délce 21,1 m včetně revizní šachty umístěné na hranici pozemku. Nově budovaná část přípojky je 
napojena do již existující sítě. 
 

Kanalizace, přípojka DN 160, PVC 21,1 m 

• Vodovod pitný 
Je potřeba vybudovat vodovodní přípojku o délce 3,2 m. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě 
na pozemku investora, kde bude osazeno fakturační měření. Rozvod pitné vody dále pokračuje směrem 
k objektu domovní částí vodovodní přípojky o stejné dimenzi, délka: 7,8 m. 
 

- Nově navržená část přípojky:        3,2 m 
- Nově navržená domovní část přípojka:       7,8 m 

• Plynovod 
Plynovodní přípojka není navržena. 

• Silnoproud 
Způsob připojení stanoví správce zařízení na základě podané žádosti o stanovení připojovacích podmínek 
na stávající distribuční síť. V současné době je pozemek zasíťován přípojkou NN ukončenu v rozvaděči 
v pilířku na hranici pozemku. Z tohoto pilířku je navrženo připojení RD venkovním vedením dále po 
pozemku investora. 

• Slaboproud 
Způsob připojení stanoví správce zařízení na základě podané žádosti o stanovení připojovacích podmínek 
na telefonní síť CETIN.  

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Návrh respektuje požadavky vyhlášky č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Vyhláška neklade požadavky na bezbariérové řešení rodinných domů. Objekt není řešen bezbariérově. 

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

Nejsou známy. 
 

 

 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje. 
Pozemky dotčené umístěním stavby rodinného domu 

 
Sousední pozemky: 

 

 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Žádné nejsou. 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

  Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu včetně přípojek na sítě technické infrastruktury. 

 Účel užívání stavby. 

Rodinný dům. 

 Trvalá nebo dočasná stavba. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Není potřeba povolení výjimky. 

 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.) 

Výstavba objektu nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma 
zvláště chráněného území, do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. 
Zájmové území neleží v památkově chráněném území. 
 

Parc. č. Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Vlastník 
1318/12 2000 Trvalý travní porost zeleň ČVUT - rektorát 

Parc. č. Výměra [m2] Druh pozemku Způsob využití Vlastník 
1316/1 3494 Lesní pozemek zeleň Lesy ČR 
1318/1 4252 Trvalý travní porost Ostatní komunikace Obec Mníšek 

1318/11 1748 Trvalý travní porost zeleň ČVUT - rektorát 
1318/13 1687 Trvalý travní porost zeleň ČVUT - rektorát 
1398/2 1135 Trvalý travní porost zeleň ČVUT - rektorát 
1399/7 612 Lesní pozemek zeleň Lesy ČR 
1730/2 225 Ostatní plocha Ostatní komunikace Česká republika 
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 Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 

POPIS PLOCHY Plochy 

Celkem plocha zájmového území  m² 2000 100,0% 

Celkem zastavěná plocha m² 299,1 14,9% 

Celkem zpevněné plochy m² 155,2 7,8% 

Celkem zastavěné a zpevněné plochy m² 454,3 22,7% 

Celkem zatravněné plochy m² 1545,7 77,3% 

Celkem obestavěný prostor m3 1368,5 - 

 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.. 

  Jednotka Objekt 
Spotřeba elektrické energie MWh/r 8 
Celkový topný výkon kW 12 
Maximální hodinový průtok plynu m3/h - 
Spotřeba energie pro vytápění a přípravu TV MWh/rok 20 
Spotřeba plynu m3/rok - 
Potřeba vody celkem m3/den 0,60 
Potřeba vody celkem za rok m3/rok 144 
Množství splaškových vod celkem m3/den 0,60 
Množství splaškových vod celkem m3/rok 144 
Celkem ekvivalentních osob EO 4 

 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Přesný termín zahájení a ukončení výstavby určí investor a prováděcí firma. Popis postupů výstavby bude 
dán harmonogramem dodavatelské firmy. Předpokládaná doba realizace je 12 měsíců. Předpokládaný 
termín zahájení stavby je 09/2018. 

 Orientační náklady stavby 

Orientační realizační náklady stavby činí 10 000 000Kč. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Záměr je v souladu s územním plánem. 
Jedná se o lokalitu, která navazuje na stabilizované území zastavěné rodinnými domy. 
Stavba svým rozsahem a architektonickým výrazem zapadá do okolní zástavby. 

 Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Je navržen dvoupodlažní rodinný dům, 1.PP je částečně zapuštěné do terénu a kryté zeminou. Hmoty 
tvořící jednotlivá podlaží jsou vzájemně překříženy, 1.NP je vykonzolováno směrem do zahrady. Součástí 
je garáž pro parkování 2 vozů. Zastřešení je navrženo plochou střechou, střecha 1.PP je tvořena pochozí 
terasou. Výška atiky domu činí 3,690 m od úrovně podlahy v 1.NP. Úroveň podlahy v 1.PP je -3,400 m. 
Půdorys domu tvoří dva obdélníky, rozměry zapuštěné části jsou 20,125 x 10,5 m, rozměry 1.NP jsou 
25,35 x 8 m. 
Fasáda je opatřena bílou omítkou, v jednotlivých částech je navržen dřevěný obklad. Okna jsou navržena 
jako hliníková s izolačními trojskly s tmavě šedým odstínem, obdobně i dveře na fasádě. 

 

 

B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení 
Vstup do domu je řešen přes kryté závětří, zapuštěné do hmoty 1.NP. Z něj se vstupuje do zádveří. Garáž 
je přístupná sekčními vraty od ulice a propojena s obytnou částí domu přes sklad. Z garáže je přístupná 
technická místnost, sloužící také jako sklad, například zimního vybavení. Na zádveří navazuje Hostovské 
WC a chodba vedoucí do hlavního obytného prostoru s kuchyňským koutem, potravinovými skříněmi, s 
prostorem pro stolování a sezením u televize a krbu a se dvěma terasami. Z chodby také vede schodiště 
s mezipodestou do 1.PP. Zde se nachází čítárna zapuštěná pod rameno schodiště, samostatný východ na 
zahradu, rodičovská sekce – přes šatnu se vstupuje do ložnice a koupelny, pracovna spojená s pokojem 
pro hosty, oddělená skládací skleněnou stěnou, relax zóna se saunou, taktéž oddělena skládací 
skleněnou stěnou, dva dětské pokoje, koupelna, toaleta a prádelna. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Vyhláška č.398/2009Sb. neklade požadavky na bezbariérové řešení rodinných domů. Objekt není řešen 
bezbariérově. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
U stavebního objektu nejsou žádné zvýšené nároky na bezpečnost při užívání. 

B.2.6. Základní technický popis staveb 
Rozdělení stavby na stavební objekty: 
SO.01 – rodinný dům, přípojky 

 stavební řešení 
Je navržen dvoupodlažní rodinný dům, 1.PP je částečně zapuštěné do terénu a kryté zeminou. Hmoty 
tvořící jednotlivá podlaží jsou vzájemně překříženy, 1.NP je vykonzolováno směrem do zahrady. Součástí 
je garáž pro parkování 2 vozů. Zastřešení je navrženo plochou střechou, střecha 1.PP je tvořena pochozí 
terasou. Výška atiky domu činí 3,690 m od úrovně podlahy v 1.NP. Úroveň podlahy v 1.PP je -3,400 m. 
Půdorys domu tvoří dva obdélníky, rozměry zapuštěné části jsou 20,125 x 10,5 m, rozměry 1.NP jsou 
25,35 x 8 m. 

 konstrukční a materiálové řešení 
Objekt je založen na železobetonových základových pasech. Základy sahají do nezámrzné hloubky 1,24 
m pod úroveň upraveného terénu. Obvodové stěny 1.PP i 1.NP tvoří železobeton tl. 250 mm. Tepelná 
izolace zdí bude provedena z čedičové vlny Isover a extrudovaného polystrénu Styrodur v úrovni 1.PP. 
Příčky jsou tvořeny keramickým zdivem Porotherm 11,5 AKU. Nosnou konstrukci stropu 1.PP a terasy 
tvoří 2x zalomená železobetonová deska tl. 200 mm. Skladba střešního pláště je provedena jako 
jednoplášťová obrácená plochá střecha s nosnou železobetonovou konstrukcí tl.200 mm, s tepelnou 
izolací z čedičových vláken, krytých hydroizolací, mechanicky kotvených. Tepelná izolace podlah bude 
provedena z podlahových polystyrenů Isover a pěnového skla. Ve vytápěných částech podlahové plochy 
se také nachází systémová deska podlahového vytápění. V celé ploše půdorysu kromě garáže bude 
proveden zavěšený sádrokartonový protipožární podhled s aplikovanou parotěsnící folií. Pro 
hydroizolaci spodní stavby bude použito asfaltových modifikovaných pásů v jedné či dvojí vrstvě. 
V interiéru objektu budou použity obvyklé povrchové materiály stěn a podlah. Jedná se o keramické 
obklady, keramické dlažby, dřevěné plovoucí podlahy, PVC, vápenocementové omítky, interiérové 
výmalby, atd.  Okna jsou navržena jako hliníková s izolačními trojskly s tmavě šedým odstínem profilů. 
Vstupní dveře jsou navženy také hliníkové, vše od dodavatele Schucco. Garážová vrata jsou zateplená, 
sekční s elektrickým pohonem na dálkové ovládání zn. Hormann. 
Fasáda je opatřena finální omítkou bílé barvy a fasádním dřevěným obkladem, který je blíže specifikován 
v časti D.1.1. – architektonicko-stavební řešení. 
Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu. Jde především o oplechování vnějších 
parapetů, atiky, lemování atik apod. Zámečnické prvky budou provedeny v kombinaci nerez, 
pozinkovaná ocel, bezpečnostní sklo. Vnější žaluzie Climatex C80 budou instalovány ve skrytém kastlíku 
nad okny v rámci skladby zateplení. 
Pro zajištění odvodu dešťové vody od objektu se okolo RD vybuduje drenáž DN100 po obvodě objektu.  
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Zpevněné plochy budou provedeny z betonové/ kamenné dlažby (kamenných dlažebních kostek).   
Ze třech stran (jih, východ, sever) bude pozemek oplocen potahovaným pletivem na ocelových sloupcích 
do výšky 1,8m, v kombinaci se zeleným živým plotem. Směrem do ulice bude pozemek ohraničen 
zděným oplocením s výplněmi. Součástí tohoto oplocení budou zásuvná vrata šířky 5,0 m pro vjezd 
automobilu a vstupní otevíravá branka pro vstup na pozemek obojí na severozápadní straně pozemku. 

 mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 
zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo 
technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení 

• Vnitřní splašková kanalizace 
Splaškové vody jsou z objektu budou svedeny odpadním potrubím z PVC DN 160 v nezámrzné hloubce 
v min. spádu 2% do nově realizované čerpací stanice a dále do kanalizační přípojky napojené na již 
existující síť. Do ležatého potrubí vedeného v zemi jsou napojeny odpadní vody od jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Potrubí je odvětráno vertikálními odpady, které jsou vedeny nad střechu 
objektu, kde jsou ukončeny odvětrávací hlavicí.  
Všechna potrubí od zařizovacích předmětů jsou vedená v příčkách, předstěnách, stěnách lokálně i v 
podlaze, min.spád připojovacích potrubí bude 3% Ležaté sběrné potrubí pod podlahou bude ve spádu 
min. 2%. Všechny zařizovací předměty budou na kanalizační potrubí napojeny přes zápachové uzávěry.  

• Vnitřní kanalizace dešťová 
Dešťové vody ze střechy domu jsou pomocí střešních střešních vpustí vedeny do podzemní ležaté 
dešťové kanalizace, která je svedena do podzemní akumulační nádrže a ta je opatřena přepadem do 
podzemního vsakovacího pole. 

• Vnitřní vodovod 
Nové rozvody vody jsou vedeno standardně v drážkách pod omítkou, nebo v podlaze.  
Teplá voda je v domě připravován pomocí zásobníku TUV-akumulačním zásobníku, který je součástí 
vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Objem akumulačního zásobníku bude cca 200 l.  
Rozvod TUV je také vedeným v podlaze, případně pod omítkou. Potrubí teplé vody musí být tepelně 
izolováno. Všechny zařizovací předměty budou napojeny na studenou i teplou vodu pomocí rohových 
ventilků (bude přizpůsobeno konkrétnímu spotřebiči), sprchové kouty pomocí podomítkových baterií. 
Okruh TUV je doplněn cirkulačním potrubím.  

• Vytápění 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Pro vytápění části objektu se navrhuje 
teplovodní podlahové vytápění s nuceným oběhem otopné vody o teplotě 45°C.  
Vytápění domu budou zajišťovat tepelné čerpadlo země-voda s dvojicí hlubinných vrtů umístěných na 
severní části pozemku. Tepelné čerpadlo se rovněž podílí na ohřevu TV pro potřeby objektu, součástí 
tepelného čerpadla bude vnitřní jednotka s akumulačním zásobníkem na 200 l vody umístěný v 
technické místnosti. 

• Větrání 
Objekt bude větrán uměle větrací jednotkou s rekuperačním výměníkem. 

• Vnitřní elektroinstalace 
Osvětlení viz část dokumentace D.1.4. – Technika prostředí staveb. 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Požární řešení je v souladu se všemi normami a vyhláškami. 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt byl navržen tak, aby splňoval současné tepelné technické normy na stavební konstrukce. 
Průkaz energetické náročnosti budovy je přiložen. 

 

 

B.2.10.   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Stavba při svém běžném užívání splňuje veškeré hygienické požadavky na tento typ staveb, dále 
požadavky na ochranu zdraví osob. Navržené místnosti v objektu budou mít zajištěno řádné větrání, 
osvětlení a vytápění. Stavba svým provozem neovlivní životní prostředí v okolí.   
Objekt bude připojen na zdroj vody a bude mít vlastní kanalizační přípojku.  
Veškeré vnitřní rozvody jsou řešeny v části D.1.4. – Technika prostředí staveb. 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Ochrana proti pronikání radonu z podlaží 

Je řešena použitím vhodné protiradonové izolace spodní stavby. 

 Ochrana před bludnými proudy  

Ochrana proti bludným proudům není nutná. 

 Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není vystavena zvýšeným hodnotám technické seizmicity. 

 Ochrana před hlukem 

Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí není požadována. Objekt leží v klidné části obce. 
 
Hluk ve vnitřním prostředí 
Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby tvořily dostatečnou ochranu proti pronikání hluku 
z vnějšího prostředí dovnitř a naopak. 

 Protipovodňová opatření 

Nenavrhují se – stavba je mimo záplavové území. 

 Ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem poddolovaných území ani výskytem metanu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

• Kanalizace dešťová 
Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku investora. Pro hospodaření s dešťovou vodou je 
také navržena akumulační nádrž o objemu 4500 l a dále vsakovací objekt. 

• Kanalizace splašková 
K likvidaci splaškových vod z objektu je nutno vybudovat čerpací stanici kanalizační přípojku DN160 o 
délce 21,1 m včetně revizní šachty umístěné na hranici pozemku. Nově budovaná část přípojky je 
napojena do již existující sítě. 
 

Kanalizace, přípojka DN 160, PVC 21,1 m 

• Vodovod pitný 
Je potřeba vybudovat vodovodní přípojku o délce 3,2 m. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě 
na pozemku investora, kde bude osazeno fakturační měření. Rozvod pitné vody dále pokračuje směrem 
k objektu domovní částí vodovodní přípojky o stejné dimenzi, délka: 7,8 m. 
 

- Nově navržená část přípojky:        3,2 m 
- Nově navržená domovní část přípojka:       7,8 m 
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• Plynovod 
Plynovodní přípojka není navržena. 

• Silnoproud 
Způsob připojení stanoví správce zařízení na základě podané žádosti o stanovení připojovacích podmínek 
na stávající distribuční síť. V současné době je pozemek zasíťován přípojkou NN ukončenu v rozvaděči 
v pilířku na hranici pozemku. Z tohoto pilířku je navrženo připojení RD venkovním vedením dále po 
pozemku investora. 

• Slaboproud 
Způsob připojení stanoví správce zařízení na základě podané žádosti o stanovení připojovacích podmínek 
na telefonní síť CETIN.  

 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace splašková DN 160 – (PVC) 21,1 m 
Kanalizace dešťová likvidována na pozemku investora 
Vodovod přípojka d32x3,0 3,2 m 

B.4. Dopravní řešení 

 Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Parcela je dopravně napojena na ulici Na Americe. Na pozemek bude vybudovaný nový vjezd v místě 
garáže bude umístěna v rámci oplocení nová posuvná brána a zpevněná plocha pro 2 OA. Vstup pro pěší 
bude otevíravou brankou vedle vjezdu. 
Vyhláška č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby neklade požadavky na bezbariérové řešení rodinných domů. Objekt není řešen bezbariérově. 

 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Zájmové území je v současné době dopravně napojeno z ulice Na Americe. 

 Doprava v klidu 
Je navržena garáž pro 2 auta. Další 2 parkovací stání jsou na zpevněné ploše před garáží. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Dojde k sejmutí ornice a její umístění na mezideponii na pozemku, během dokončovacích prací bude na 
pozemku zpětně rozhrnuta. Pozemek je svažitý – dojde k vykopání stavební jámy pro podzemní část 
rodinného domu, zemina bude uložena v severní části parcely a následně použita pro násyp.  
Výšková úroveň +0,000 je osazena na úroveň 424,000 m.n.m. Během dokončovacích prací dojde dále 
k výsadbě rozmanitých druhů dřevin a rostlin, viz koordinační situace. 

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

 Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na stávající životní prostředí. V předmětu projektu se neuvažuje s 
žádnými výrobními, nevýrobními či technologickými zařízeními staveb ovlivňující životní prostředí 
Odpady 
Běžný domovní odpad (směsný komunální) bude skladován v odpadní nádobě či kontejneru na pozemku 
investora a pravidelně odvážen v rámci celé lokality na předem určená skládková či recyklační místa.  

 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Bez vlivu.  

 

 

 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez vlivu 

 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Záměr nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí 

 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 

Záměr nespadá do tohoto režimu. 

 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Ochranná pásma stávajících sítí technické infrastruktury v místě budou respektována, případně bude 
zažádáno o stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu těchto sítí a ke stavební činnosti v něm. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
V rámci stavby se nenavrhují žádná zařízení pro účely ochrany obyvatelstva. 
Příjezdová komunikace umožňuje příjezd jednotek integrovaného záchranného systému v případě 
havárie v objektu. Výstavba i provoz objektu jsou v souladu s požadavky na civilní ochranu osob. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení zájmového území pro potřeby stavby bude stávající z ul. Na Americe. Pro napojení na 
technickou infrastrukturu bude využito stávajícího napojení technické infrastruktury (vodovod, 
elektřina), případně bude využito mobilních zařízení (cisterna na vodu apod.). 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob (oplocení).  

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště bude zřízeno výhradně na pozemcích, které budou ve vlastnictví investora. 

d) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou. 

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Ornice v tloušťce cca 250mm bude v ploše staveniště sejmuta, uložena na mezideponii na pozemku a po 
dokončení stavby bude opět na pozemku rozprostřena. Vzhledem ke konfiguraci terénu - výkopy pro 
základové konstrukce a suterén a násyp počítá projekt s vyrovnanou bilancí zemních prací. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku investora. Rozvody dešťové kanalizace jsou na 
pozemku investora zakončeny vsakovacími tunely, které budou uloženy v propustné vrstvě nad hladinou 
podzemní vody. Pro hospodaření s dešťovou vodou je také navržena akumulační nádrž o objemu          
4500 l. 
K likvidaci splaškových vod z objektu je nutno vybudovat kanalizační přípojku DN160 o délce 21,1 m. 
Nově budovaná část přípojky je napojena do již existujícího úseku. 
Je potřeba vybudovat vodovodní přípojku o délce 3,2 m. Přípojka bude ukončena ve vodoměrné šachtě 
na pozemku investora, kde bude osazeno fakturační měření. Rozvod pitné vody dále pokračuje směrem 
k objektu domovní částí vodovodní přípojky o stejné dimenzi, délka: 7,8 m. 

30 BPAKATEŘINA ROSOLOVÁ
PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM V MNÍŠKU U LIBERCE





5000

12
5

20
25

2625

3250

200

450

500 3225

3625

2650 450

45
25

12
5

25
00

25
0

93
75

50
0

12
5

12
5

38
25

12
5

25
00

15
0

25
50

15
0

67
75

3080 10
0012 x 178,9 / 280

450 1000 6000
450

500 7000

500

1920

5000
2600

1500

97
50

25
00

50
0 

(1
60

0)
57

5
21

00
26

00
12

50
10

00
26

00
90

0
30

00
26

00
42

75

1000 6000
2600

1000

52
75

20
00

26
00

31
50

21
00

26
00

22
5

35
00

26
00

38
50

7450

30
00

50
0 

(1
60

0)
22

50

125 3050

2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

1500

60
00

50
0

1000500

450

1000 500

SDK předstěna do
výšky 1000

125

125

P800
1970 2

P

80
0

19
70

2

L

80
0

19
70

2 L

80
0

19
70

2

L

11
00

19
70

3

L

11
00

19
70

3

TČ

TUV

VZT

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER tl. 150/250 mm

PŘÍČKA POROTHERM 11,5 AKU tl. 125 mm

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE tl. 250 mm

(2000)

(1000)(600)

8000

10
42

5
58

25
91

00

25
35

0

8000

25
35

0

22002050

2175

80
0650

650

+0,000

2750

1000

01

02

03

04

05

06

06 08

07

X1

D4

900
1970 1

P VÝPIS PRVKŮ

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ

GARÁŽOVÁ VRATA HORMANN THERMOSAFE

OKNO HLINÍKOVÉ SCHUCO AWS / ASS01

D4

Z1

Z1

Z1

08-

DVEŘE INTERIÉROVÉ DŘEVĚNÉD2 D3-

DVEŘE VSTUPNÍ SCHUCO ADS 90.SID1

DŘEVĚNÝ OBKLAD

Z1

Y2

Y1

VNĚJŠÍ PARAPET - TITANZINEKX1 X3-

VNITŘNÍ PARAPET Y1 Y2-

S1

S1

S1

X3

SVĚTLOVOD FAKRO SR S PLOCHÝM ZASKLENÍMS1

X2

P2

P2

P1 P1

P1

P2

B

B'

+0,000

13
25

7 
x 

17
8,

9 
/ 2

80

70°



LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER

PROSTÝ BETON

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

PŘÍČKA POROTHERM 11,5 AKU tl. 125 mm

NÁSYP

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

PŮVODNÍ ZEMINA

HYDROIZOLACE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYRODUR tl.150 mm

S4 S5

S6

S2

S1

SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA

P1

P3

O7

O9

D2

S1

SKLADBY KONSTRUKCÍ

7 x 178,9 / 280

28
00

58
0

75
0

33
80

75
0

26
00

80
0

26
00

66
0

20
0 10

0
11

0
20

0
15

0
26

00
46

0
20

0 14
0

26
00

20
0 20

060
20

0

34
00

33
00

S3

S8

S9 +0,000

+3,690

+0,000

-3,400-3,400

+0,000

+3,690

-0,540

+2,600

-0,800

+2,600
+2,800

-4,640

-1,240

+3,400+3,400

20
0 10

0
11

0
20

0
15

0
28

00
20

012
0

20
0

26
00

10
90

28
60

54
0

26
00

10
90

1

7

36
90

70
901NP

1PP

-2,148

+0,000



34 BPAKATEŘINA ROSOLOVÁ
KONSTRUKČNÍ SYSTÉM RODINNÝ DŮM V MNÍŠKU U LIBERCE

MONOLITICKÁ JEDNOSMĚRNĚ PNUTÁ ŽB DESKA tl. 200 mm
-rozpon 7,25 m

MONOLITICKÉ ŽB STĚNY tl. 250 mm

SYSTÉM JEDNOSMĚRNĚ PNUTÝCH ŽB MONOLITICKÝCH 
DESEK tl. 200 mm - max. rozpon 4,5 m
2x zalomení desky - změna výšky horní 

hrany desky o  260 mm, zesílená výztuž
VYKONZOLOVANÁ MONOLITICKÁ ŽB DESKA tl. 200 mm

SAMOSTATNÝ SCHODIŠŤOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS 
PRO 1.NP NA TERÉNU

MONOLITICKÉ ŽB STĚNY tl. 250 mm

ŽB DESKA tl.200 mm

ZÁKLADOVÉ ŽB PASY 



5°

2°

-3,400

+0,000

-0,140

-0,340

-3,400

-3,690

-3,890

+3,690

+3,000

+2,800

-0,540

+2,600

-4,640

AutoCAD SHX Text
OSB DESKA TYP 3 TL. 25mm

AutoCAD SHX Text
VIPLANYL ZÁVĚTRNÁ LIŠTA

AutoCAD SHX Text
STŘEŠNÍ LAŤ (60/50;40/50 a' 120 mm)

AutoCAD SHX Text
VIPLANYL VNĚJŠÍ KOUT

AutoCAD SHX Text
VIPLANYL VNITŘNÍ KOUT

AutoCAD SHX Text
SDK PODHLED

AutoCAD SHX Text
SDK PODHLED

AutoCAD SHX Text
VENKOVNÍ ŽALUZIE CLIMATEX C80

AutoCAD SHX Text
VENKOVNÍ ŽALUZIE CLIMATEX C80

AutoCAD SHX Text
PŘEDMĚT

AutoCAD SHX Text
129BPA - Bakalářská práce

AutoCAD SHX Text
výškový systém Bpv, ±0,000 = 424 m.n.m

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVALA

AutoCAD SHX Text
Kateřina Rosolová

AutoCAD SHX Text
KONZULTOVAL

AutoCAD SHX Text
prof.Ing.arch. Michal Hlaváček

AutoCAD SHX Text
AKCE

AutoCAD SHX Text
Rodinný dům v Mníšku u Liberce

AutoCAD SHX Text
ČÁST

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
D.1.1.-Architektonicko-stavební řešení

AutoCAD SHX Text
Architektonický detail

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
Č.VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
1:20

AutoCAD SHX Text
5/2018

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
NOPOVÁ FOLIE

AutoCAD SHX Text
PĚNOVÉ SKLO

AutoCAD SHX Text
GEOTEXTILIE

AutoCAD SHX Text
STŘECHA FATRAFOL 817  (1,5mm) ISOVER R - ČEDIČOVÁ VLÁKNA (100mm) ISOVER R - ČEDIČOVÁ VLÁKNA (100mm)              FATRAPAR P DRU (0,2mm) ISOVER SD - SPÁDOVÁ DESKA 2 % (30-220mm) ŽB DESKA (200 mm)  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (200mm) VNITŘNÍ OMÍTKA WEBER.PAS DEKO

AutoCAD SHX Text
VYTÁPĚNÁ PODLAHA DŘEVĚNÉ PARKETY  (20 mm) LEPIDLO BETONOVÁ MAZANINA (50 mm) SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (40 mm)              PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N (30 mm) ŽB DESKA (200 mm)  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED (200 - 460 mm) VNITŘNÍ OMÍTKA WEBER.PAS DEKO

AutoCAD SHX Text
PODLAHA NA TERÉNU DŘEVĚNÉ PARKETY  (20 mm) LEPIDLO BETONOVÁ MAZANINA (50 mm) SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO  VYTÁPĚNÍ (40 mm)              PE FOLIE PODLAHOVÁ IZOLACE ISOVER EPS (150 mm) HYDROIZOLACE - SKLOBIT 40 MINERAL ŽB DESKA (200 mm)  PODKLADNÍ BETON (100 mm) ŠTĚRK (200 mm) PŮVODNÍ ZEMINA

AutoCAD SHX Text
PODLAHA NAD KONZOLOU DŘEVĚNÉ PARKETY  (20 mm) LEPIDLO BETONOVÁ MAZANINA (50 mm) SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ (40 mm)              PE FOLIE KROČEJOVÁ IZOLACE ISOVER N (30 mm) ŽB DESKA (200 mm)  WEBER TMEL 700 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF PROFI - ČEDIČOVÁ VLNA (200 mm) STĚRKOVÁ HMOTA - WEBER TMEL 700 VÝZTUŽ - VERTEX R 131 PENETRACE - WEBER.PAS PODKLAD UNI VNĚJŠÍ OMÍTKA WEBER.PAS SILIKÁT (10 mm)

AutoCAD SHX Text
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘNÍ OMÍTKA WEBER.PAS DEKO ŽB STĚNA (250 mm)  WEBER TMEL 700 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TF PROFI -  ČEDIČOVÁ VLNA (250 mm) STĚRKOVÁ HMOTA - WEBER TMEL 700 VÝZTUŽ - VERTEX R 131 PENETRACE - WEBER.PAS PODKLAD UNI VNĚJŠÍ OMÍTKA WEBER.PAS SILIKÁT (10 mm)

AutoCAD SHX Text
TERASA DŘEVĚNÉ PROFILY THERMWOOD MODŘÍN  (25 mm) NOSNÉ PROFILY - DŘEVO (70 x 100 mm) NOSNÉ PROFILY V DRUHÉM SMĚRU - OCEL (70 x 100 mm) NÁSYP/ZEMINA

AutoCAD SHX Text
HLINÍKOVÉ  OKNO SCHUCO   AWS 90 SI+  U=0,71 W/m K2K

AutoCAD SHX Text
OPLECHOVÁNÍ TITANZINEK

AutoCAD SHX Text
POSUVNÝ SYSTÉM SCHUCO   ASS 50  U=0,71 W/m K2K





drenážní potrubí odvedeno
do akumulační nádrže

2%

2%

4%

4%

3%3%

3%3%
ODVODNĚNÍ STŘECHY A TERASY POMOCÍ STŘEŠNÍCH VPUSTÍ
TOPWET TWT PVC S Ø 110
V ÚROVNI TERASY ÚPRAVA NA PLOCHÝ KOŠ

SVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE JSOU VEDENY SKRZ 1.NP A 1.NP
STĚNAMI A VÝKLENKY ZA VESTAVĚNÝMI SKŘÍNĚMI DO ÚROVNĚ
ZÁKLADŮ

NA JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI POZEMKU SE NACHÁZÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
A VSAKOVACÍ OBJEKT

ODVODNĚNÍ STŘECHY A TERASY

2%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

2%

+3,690

+3,690

+3,230

+3,230

+0,200

+0,000

+0,200

+0,000



kanalizace ukončena
přivětrávací hlavicí

TČ

TUV

VZT

rozvody studené vody         MĚĎ

rozvody teplé vody              MĚĎ

ve
de

no
 v

 p
od

la
ze

ve
de

no
 v

 p
od

la
ze

HUV

cirkulace                              MĚĎ

DN 125

SDK předstěna
do výšky 1000

splašková kanalizace           PVC

přívodní potrubí
podlahového vytápění         MĚĎ
vratné potrubí
podlahového vytápění         MĚĎ

podlahové vytápění

dešťová kanalizace              PVC

LEGENDA - VODOVOD

LEGENDA - KANALIZACE

LEGENDA - VYTÁPĚNÍ

LEGENDA

50
20

20

betonová
mazanina

systémová
deska

potrubí

ležaté potrubí splaškové
kanalizace vedené
na úrovni základů                 PVC

tlaková přípojka
splaškové kanalizace           PVC

vedeno terénem

ve
de

no
 s

am
os

pá
de

m
 d

o 
úr

ov
ně

 1
PP

ČS

VEDENO DO
REVIZNÍ ŠACHTY

ČERPACÍ STANICE
TLAKOVÉ KANALIZACE

tepelné čerpadlo - trasa a vrty

VEDENO Z
VODOMĚRNÉ ŠACHTY



vedeno v předstěně

ve
de

no
 v

 p
od

la
ze

ČS

DN 125

DN 125

ČERPACÍ STANICE
TLAKOVÉ KANALIZACE

DN 125

žebříkovétopení

že
bř

ík
ov

é
to

pe
ní

rozvody studené vody         MĚĎ

rozvody teplé vody              MĚĎ

cirkulace                              MĚĎ

přívodní potrubí
podlahového vytápění         MĚĎ
vratné potrubí
podlahového vytápění         MĚĎ

podlahové vytápění

LEGENDA - VODOVOD

LEGENDA - VYTÁPĚNÍ

LEGENDA

50
20

20

betonová
mazanina

systémová
deska

potrubí

vedeno v podhledu

napojení DK na akumulační
nádrž a vsakování

vedeno v úrovni 1NP

ve
de

no
 s

am
os

pá
de

m
 d

o 
úr

ov
ně

 1
PP

VEDENO DO
REVIZNÍ ŠACHTY

splašková kanalizace           PVC

dešťová kanalizace              PVC

LEGENDA - KANALIZACE

ležaté potrubí splaškové
kanalizace vedené
na úrovni základů                 PVC

tlaková přípojka
splaškové kanalizace           PVC



TČ

TUV

VZT

rekuperační VZT
jednotka

odvod kouře
na střechu

přívod vzduchu dole
odvod vzduchu nahoře

ELEKTROPILÍŘ
V OPLOCENÍ

DOMOVNÍ
ROZVADĚČ

podsvětlení kuchyňské linky

SVĚTLOVOD

SVĚTLOVOD

SVĚTLOVOD

přívod vzduchu

odvod vzduchu

přívod přes
stropní vyústění

odvod přes
ventilátor v mřížce
odvod přes
stropní ventilátor

bodové LED světlo

nástěnné světlo

technické stropní osvětlení

stropní LED světlo

závěsné stropní světlo

LEGENDA - VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA - OSVĚTLENÍ



sv
ět

lo
 n

ad
 z

rc
ad

le
m

světlo nad zrcadlem

SVĚTLOVOD

SVĚTLOVOD

SVĚTLOVOD

PATROVÝ
ROZVADĚČ

vedeno v podhledu

vedeno v podhledu

vedeno v podhledu

přívod vzduchu

odvod vzduchu

přívod přes
stropní vyústění

odvod přes
ventilátor v mřížce
odvod přes
stropní ventilátor

bodové LED světlo

nástěnné světlo

technické stropní osvětlení

stropní LED světlo

závěsné stropní světlo

LEGENDA - VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA - OSVĚTLENÍ



E
D
U

Rodinný dům Mníšek

Mníšek u Liberce 1318/12

Mníšek u Liberce, k.ú.:697605

Střecha 0,24

Výplně 1,50

Terasa 0,24

Stěna 0,30

Provětrávaná fasáda 0,30

Stěna ve styku se zeminou 0,45

Podlaha na zemině 0,45

Tepelné vazby
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