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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné 

normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních 

výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický 

návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 

znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude 

obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení 

a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků 

a prostorovou vizualizaci budovy včetně modulového schéma budovy. Výkresová část bude 

obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) 

tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 

podrobností dle D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, 

popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně 

fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení 

pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat 

koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí 

děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu 

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

v textovém a grafickém CAD editoru. 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. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické 

zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster 

formátu B1 s údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné 

práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

Ing. arch. Ivana Utíkalová 
Vedoucí bakalářské práce 
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ABSTRAKT  

Předmětem této bakalářské práce je novostavba nadstandardního rodinného domu. 

Tento objekt se nachází v Brně-Žabovřeskách. 

Objekt je nadstandardní nejen svojí užitnou plochou, ale také sportovním zázemím 

s bazénem a plně vybavenou posilovnou.  

Rodinný dům je navržen pro bydlení velké rodiny a to včetně hospodyně. 

Stavba má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepená. Objekt je zděný 

s železobetonovými stropy a plochou vegetační střechou.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Nadstandardní rodinný dům, posilovna, bazén, železobetonový strop, broušený cihelný 

blok, plochá střecha, vegetační střecha, hliníková okna 

ABSTRACT  

The subject of this bachelor&apos;s thesis is a new building construction of an high-

standard family house. This building is located in Brno-Žabovřesky.  

It is designated as an high-standard building not only for its usable area but also for its 

sports facilities with a swimming pool and a fully equipped gym. 

The family house is designed for a large family, a housekeeper included.  

The building has two floors above ground level with a partial basement. The building 

is brick with reinforced concrete ceilings and a flat green roof.  

KEYWORDS  

High standard detached house, gym, swimming pool, reinforced concrete ceilings, 

ground brick block, flat roof, green roof,  

aluminum window 
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1. ÚVOD  
  

 Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby nadstandardního rodinného domu. Pro stavbu byl vybrán rozsáhlý 

pozemek v katastrálním území Brno – Žabovřesky (610470). Parcelní číslo tohoto 

pozemku je 5659. Pozemek leží v nezastavěné lokalitě dříve sloužící pouze jako 

zahrádkářská kolonie. Objekt této bakalářské práce je rodinný dům pro bydlení rodiny o 

3 až 8 členech včetně hospodyně. Nadstandardnost řešeného objektu spočívá mimo 

rozlohy především ve vybavenosti, zejména potom sportovním zázemím umožňujícím 

kompletní fyzickou přípravu pro vrcholového sportovce.  

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování a vyřešení vhodného návrhu 

dispozice, vhodný návrh konstrukčního řešení, vypracování projektové dokumentace 

včetně textové části, vypracování požárně bezpečnostního řešení a v neposlední řadě 

řešení stavební fyziky.  

 

 Objekt zpracovaný v této bakalářské práci je stavba o dvou nadzemních 

podlažích a částečném podsklepení. Základové konstrukce jsou řešeny jako základové 

pasy z prostého betonu s výjimkou prostoru pod bazénem, který je řešený 

železobetonovou vanou. Svislé nosné konstrukce pod úrovní terénu jsou řešeny 

z tvárnic ztraceného bednění vylitých betonem a vyztužených ocelovými pruty. Svislé 

nosné konstrukce nad úrovní terénu jsou potom vyzděny z broušených keramických 

tvárnic Porotherm 30 Profi zděných na maltu pro tenké spáry. Konstrukce stropů jsou 

navrženy jako železobetonové vetknuté desky v tloušťkách 200 a 250 mm. Střecha 

objektu je plochá vegetační s gravitačním odvodněním do střešních vpustí. Střecha je 

ohraničena atikou vyzděnou z tvárnic Porotherm 24 Profi. V objektu se nacházejí 

celkem tři schodiště, z čehož dvě jsou železobetonová a jedno je navrženo z ocelových 

schodnic a skleněných stupňů. Hydroizolace stavby je navržena z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Zateplovací systém je certifikovaný systém ETICS s tloušťkou 

izolantu z EPS 150mm.  

 

 Bakalářská práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. Přílohová 

část je dále členěna do sedmi složek a to konkrétně: Přípravné a studijní práce, Situační 

výkresy, Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně 

bezpečnostní řešení, Stavební fyzika a Vybrané technické listy. 

 

 Při zpracování této bakalářské práce bylo využito především programu AutoCad 

2017. Dalšími použitými programy byli potom word, excel, Deksoft, BuildingDesign a 

Archicad.  
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2. VLASTNÍ TEXTOVÁ ČÁST  
(zpracováno dle vyhlášky. 405/2107 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb) 

 

Zhotovitel:   Tomáš Peška 

 

Vedoucí práce: Ing. arch. Ivana Utíkalová 

 

Datum:   05/2020 

 

Stupeň:   Dokumentace pro provedení stavby  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

 
A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: 

  Novostavba nadstandardního rodinného domu v Brně Žabovřeskách 

 

b) Místo stavby:  

 Brno-Žabovřesky, ulice Štursova, katast. území Brno-Žabovřesky (610470), 

 číslo parcely 5659 

c) Předmět projektové dokumentace: 

 Novostavba nadstandardního rodinného domu, jedná se o stavbu  trvalého 

 charakteru sloužící pro bydlení. Napojení na technickou a dopravní 

 infrastrukturu. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovy  

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba) nebo  

  

Zdenek Kadlec, Nádražní 201/1 Střelice u Brna  

 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

 osoba podnikající) nebo 

 - 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

 osoba) 

 - 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

 a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

 (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 

 osoby, adresa sídla (právnická osoba) 

 

 Tomáš Peška, Bratří Kotrbů 46, Střelice u Brna 66447 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

 v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo  ČKAIT, s vyznačeným 

 oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 

 Tomáš Peška, Bratří Kotrbů 46, Střelice u Brna 66447 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

 čísla, pod kterým jsou zapsání v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo 

 ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace  
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01 – Novostavba nadstandardního rodinného domu 

 Jedná se o zděný rodinný dům o jednom podzemním a dvou nadzemních 

podlažích. Základové konstrukce budou řešeny formou monolitický základových pasů, 

beton C20/25 a monolitických podkladních desek vyztužených kari sítěmi s oky 

100x100mm z oceli B500B, základová konstrukce pod výtahovou šachtou a bazénem 

bude řešena žb. vanou. Nosné stěny pod úrovní terénu budou tloušťky 300mm vyzděny 

z tvárnic ztraceného bednění, vyztuženy ocelovými pruty a vylity betonem, ostatní 

nosné stěny budou zděné z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké 

spáry. Pro překlenutí otvorů v nosném zdivu budou použity systémové překlady 

Porotherm KP7 a železobetonové překlady (viz PD). Stropní konstrukce budou 

železobetonové vetknuté desky o tloušťkách 200 a 250mm. Schodiště z podzemního 

patra do 1. nadzemního řešeno jako monolitická zalomená deska, hlavní schodiště z 1. 

nadzemního patra do 2. nadzemního patra řešeno jako ocelové schodnicové schodiště se 

stupni z tvrzeného skla, pomocné schodiště z 1. nadzemního patra do 2. nadzemního 

patra řešeno jako monolitické. Příčky tloušťky 150mm budou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry, příčky tloušťky 125mm budou vyzděny z 

tvárnic Porotherm 11,5 AKU na maltu pro tenké spáry. Střecha bude plochá vegetační s 

hydroizolační vrstvou z SBS modifikovaných asfaltových pásu, spádovou vrstvou 

řešenou pomocí spádových klínů a tepelně izolační vrstvou z polystyrenu. Objekt bude 

zateplen kontaktním zateplovacím systémem etics s tloušťkou izolantu z Eps 150mm. 

Výška atiky +7,305, nad přilehlým terénem potom +7,405m. 

SO 02 – Vjezd 

 Vjezd do objektu bude napojen na veřejnou komunikaci v úrovni suterénu. Po 

stranách vjezdu budou vyhotoveny opěrné stěny z tvárnic ztraceného bednění vylitých 

betonem a vyztužených ocelovými pruty. Vjezd bude dlážděn betonovou zámkovou 

dlažbou. 

SO 03 – Opěrná zídka 

 Řešení opěrné zídky bude upřesněno v průběhu výstavby 

SO 04 – Připojení na inženýrské sítě 

 Voda, kanalizace, plyn a elektřina budou připojeny dle platných norem. Budou 

 uloženy v předepsaných hloubkách a dostatečně označeny. 

SO 05 – Oplocení včetně příjezdové brány 

 Oplocení bude řešeno částečně jako živý plot a částečně pletivem uchyceným k 

 zabetonovaným ocelovým sloupkům. Příjezdová brána bude dodána a 

 nainstalována firmou Gardon. 

SO 06 – Sadové a terénní úpravy 

 Bude upřesněno v průběhu výstavby. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 Jako podklad při zpracování PD sloužil územní plán města Brna a územní studie 

Komín-Žabovřesky, dále mapa katastru nemovitostí, geoportál ČÚZK, investiční záměr 

stavebníka, podklady od správců ing. sítí. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

 území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

 zastavěnost 

 

 Parcela stavby číslo 5659 ležící v k.ú. Žabovřesky (610470) o rozloze 2432,8m2 

je ve vlastnictví stavebníka. V současné době je využívána a vedena v územním plánu 

města Brna jako plocha pro individuální rekreaci, avšak územní studie Komín-

Žabovřesky řeší změnu využívání parcely na stavební plochu pro bydlení v RD. Parcela 

není zatížena věcným břemenem. Parcela je obdélníkového tvaru, do své poloviny 

rovinatá, dále s mírným spádem. Na parcele se nenachází žádná stavba. Příjezdová 

komunikace ze zhutněného štěrku je situována ze západu. Parcela neleží v 

poddolovaném území a nachází se mimo chráněná ložisková území. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

 veřejnoprávní smlouvou uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

 souhlasem 

 Parcela stavby číslo 5659 ležící v k.ú. Žabovřesky (610470) je v platném 

územním plánu města Brna vedena jako parcela pro individuální rekreaci, avšak územní 

studie Komín-Žabovřesky, lokalita pod kozí horou z r.2018 řeší změnu jejího využívání 

na plochu pro bydlení v RD. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stav. úprav 

 podmiňujících změnu v užívání stavby 

 

 Pozemek je umístěn v nezastavěném území, smyslem užívání stavby je bydlení. 

Tento účel je zcela v souladu se záměrem v zemní studii Komín-Žabovřesky. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

 na využívání území 

 

 Nebyly uděleny žádné výjimky. 

e) Informace o tom. zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

 závazných stanovisek dotčených orgánů: 

  Podmínky budou splněny. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 

 PD slouží pro studijní účely, s ohledem na tuto skutečnost byl proveden pouze 

orientační geologický a hydrogeologický průzkum na základě vizuální prohlídky a 

stránek geoportal.cuzk.cz 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

 Stavba nespadá pod ochranu jiných právních předpisů. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavební parcela se nachází v dílčím povodí řeky Dyje, nikoliv však v záplavové 

oblasti. Okolí je regulováno tokem nejbližší řeky a to Svratky a dále Brněnskou 

přehradou. Rovněž se parcela nenachází v poddolovaném ani jinak ohroženém území. 
 

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

 poměry území  

 

 V blízkém okolí stavby se nenachází žádné jiní stavby a tedy stavba nijak 

neovlivňuje nejbližší stavby ani pozemky. Vzhledem ke svém funkci nebude nijak 

zatěžovat životní prostředí a nebude ovlivňovat odtokové poměry. Dešťová voda bude 

svedena do dešťové kanalizace. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Před zahájením zemních prací je nutné vykácet drobný křovinný porost. Kácení 

tohoto porostu nevyžaduje povolení. (křoviny ve výšce 130cm nedosahují obvodu 

80cm) 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

 nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

 Stavbou dojde k zásahu do pozemků s ochranou ZPF. Stavba se umísťují podle 

§18 odst.5, stavebního zákona a v souladu s ust. § 7 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 

zemědělského půdního fondu v platném znění bude v případě zásahu ZPF před vydáním 

územního rozhodnutí požádáno odbor životního prostředí o vydání souhlasu o odnětí 

půdy ze ZPF, dle § 9 odst. 6 výše uvedeného zákona. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

 technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

 Objekt bude napojen na stávající vedlejší komunikaci, vjezd na pozemek, do 

garáže bude proveden v mírném spádu směrem od objektu, z klasické zámkové dlažby. 

 Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci, přípojka 

bude provedena z PVC-KG DN 150mm a bude uložena dle platných zásad. Dešťová 

voda bude svedena do akumulační nádrž, z ní přepadem do stávající dešťové kanalizace, 

přípojka bude provedena z PVC-KG DN 150mm a uložena dle platných zásad. 

 Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodní řad, přípojka bude 

provedena z PE100 SDR 11 a uložena dle platných zásad. 

 Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovod v ulici Štursova, bude 

řádně uložena a označena dle platných zásad. 

 Přípojka NN bude napojena na stávající síť NN, bude vedena v zemi. Přípojka 

NN bude provedena v době přípravných prací staveniště do rozvodné skříně na hranici 

pozemku. 

 Na objekt nejsou kladeny požadavky na bezbariérovost. 
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m) Věcné s časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

 Na navrhovaný objekt a stavební parcelu se nevztahují žádné z uvedených 

 situací. 

n) Seznam pozemků podle katastru, na kterých se stavba provádí 

 Pozemek ve vlastnictví investora : p.č. 5659 v k.ú. Žabovřesky (610470), pod 

 kozí horou 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

 bezpečnostní pásmo 

 Ochranná pásma vzniknou pro nově budované přípojky na pozemcích: 

p.č.5636/8 k.ú. Žabovřesky, p.č.5663 k.ú. Žabovřesky, p.č. 5636/9 Žabovřesky 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu nadstandardního RD. 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba je určena pro bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba trvalého charakteru 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povoleních výjimky z technických 

 požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

 užívání stavy 

 Stavba nevyžaduje žádnou výjimku z technických požadavků na stavby. Na 

stavbu nejsou kladeny požadavky na bezbariérovost, a tedy nevyžaduje ani výjimku z 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) Informace o tom, zda a jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

 závazných stanovisek dotčených orgánu 

 Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů a správců sítí. Nepodléhá jiným požadavkům. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

  Na řešenou stavbu se nevztahuje 
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g) Návrhové parametry stavby 

 Zastavěná plocha:   541,2m2   

 Obestavěný prostor:   1891,9m3 

 Užitná plocha:    662,2m2 

 Předpokládaný počet uživatelů:  3-8 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

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

 náročnosti budov apod. 

 Uvedená množství jsou pouze odhadem z průměrné spotřeby. 

 Průměrná denní spotřeba vody celkem (3-8) x 120 l/den = 360 až 960 l/den, z 

toho potom průměrná roční spotřeba 132 až 349 m3/rok. Objekt bude vytápěn plynovým 

kotlem, odhad spotřeby plynu za rok 7500 kWh/rok. Spotřeba palivového dřeva v krbu 

odhad 3-5 m3. Dešťová voda bude odváděna do akumulační nádrže s přepadem do 

dešťové kanalizace. Nakládání s odpady bude probíhat dle platné legislativy. Likvidace 

domovního odpadu je řešena hromadným svozem zajištěným městskou částí Brno-

Žabovřesky. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

 etapy 

 Předpokládaná doba výstavby ode dne vydání stavebního povolení se 

předpokládá na 1,5 rok. Je předpokládáno s běžným členěním na etapy: zemní práce, 

provádění spodní stavby, hrubá stavba, dokončovací práce, terénní úpravy. 

j) Orientační náklady stavby: 

 Orientační náklady stavby 12 000 000 – 13 000 000 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěním území. Navrhovaný objekt je v 

souladu s územní studií Komín-Žabovřesky. Při osazení stavby jsou dodrženy všechny 

požadavky vyplývající z požadavků obecných technických podmínek pro výstavbu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

 řešení 

 Navrhovaný objekt je tvaru U orientovaný delší stranou na délku stavební 

parcely, soustředěný k západní straně parcely. Výška atiky nad přilehlým terénem v 

nejvyšším místě bodě bude 7,405m, vzato od 0,000 potom +7,305m. Objekt bude mít 

vegetační plochou střechu. Z materiálového hlediska je objekt řešen jako zděný a to v 

patře pod terénem z tvárnic ztraceného bednění zalitých betonem a vyztužených 

ocelovými pruty a v patrech nad terénem z keramických tvárnic Porotherm zděných na 

maltu pro tenké spáry. Stropní konstrukce jsou monolitické. Objekt je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem etics s tloušťkou izolantu z EPS 150mm. 
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Barevné řešení objektu – fasádní omítka je bíle barvy v kombinaci s šedým betonovým 

obkladem, rámy oken a dveří jsou tmavě šedé barvy (antracit). Střecha je vegetační a 

tedy zelená. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Příjezd do objektu je situován ze západní strany z přilehlé komunikace přímo do 

suterénu, kde se nachází garáž, v suterénu je dále dílna a technická místnost. Ze 

suterénu do 1. NP vede vnitřní schodiště, výtah a rovněž vnější schodiště, všechny tyto 

komunikace vyústí v prostorném zádveří s šatnou. 

 V 1. NP se chodbou směrem vpravo lze dostat k úklidové místnosti se sprchou a 

k wc, dále chodbou do prostorné kuchyně se spíží propojené s obývacím pokojem z 

kterého lze vystoupit na terasu nebo  do prostor zahrady. Ze zádveří se chodbou směrem 

vlevo dostaneme k pokoji hospodyně s vlastním hygienickým zázemím a k relaxační 

zoně vybavené bazénem, šatnou se sprchou a wc, saunou a ochlazovací kádí. Ty to 

prostory jsou pomocným schodištěm propojeny s 2.NP 

 Ve 2.NP je po pravé části obytná zona vybavená koupelnou, wc, 3 pokoji a 

ložnicí s vlastní koupelnou, šatnou a výstupem na prostorný balkon. V levé části 2.NP 

se potom nachází pokoj pro hosty s vlastním hygienickým zázemím a na zbývající ploše 

prostorná plně vybavená posilovna s vlastním wc a sprchou. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Na objekt nejsou kladeny požadavky na bezbariérové užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na provádění 

staveb. Po dokončení  stavby, stavba umožní svým charakterem a technickým řešením 

její bezpečné užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Stavba je tvaru U situována k západní hranici pozemku. Stavba bude mít zelenou 

plochou střechu s výškou atiky 7,305m nad úrovní 0,000 a 7,405m nad úrovní 

přilehlého terénu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Základové konstrukce budou řešeny formou monolitický základových pasů, 

beton C20/25 a monolitických podkladních desek vyztužených kari sítěmi s oky 

100x100mm z oceli B500B, základová konstrukce pod výtahovou šachtou a bazénem 

bude řešena žb. vanou. Nosné stěny pod úrovní terénu budou tloušťky 300mm vyzděny 

z tvárnic ztraceného bednění, vyztuženy ocelovými pruty a vylity betonem, ostatní 

nosné stěny budou zděné z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké 

spáry. Pro překlenutí otvorů v nosném zdivu budou použity systémové překlady 
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Porotherm KP7 a železobetonové překlady (viz PD). Stropní konstrukce budou 

železobetonové vetknuté desky o tloušťkách 200 a 250mm. Schodiště z podzemního 

patra do 1. nadzemního řešeno jako monolitická zalomená deska, hlavní schodiště z 1. 

nadzemního patra do 2. nadzemního patra řešeno jako ocelové schodnicové schodiště se 

stupni z tvrzeného skla, pomocné schodiště z 1. nadzemního patra do 2. nadzemního 

patra řešeno jako monolitické. Příčky tloušťky 150mm budou vyzděny z tvárnic 

Porotherm 14 Profi na maltu pro tenké spáry, příčky tloušťky 125mm budou vyzděny z 

tvárnic Porotherm 11,5 AKU na maltu pro tenké spáry. Střecha bude plochá vegetační s 

hydroizolační vrstvou z modifikovaných asfaltových pásu, spádovou vrstvou řešenou 

pomocí spádových klínů a tepelně izolační vrstvou z polystyrenu. Objekt bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem etics s tloušťkou izolantu 150mm. Hydroizolace 

stavby budou řešeny z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Veškerý stavební materiál je certifikován a je navržen v souladu s technickými 

požadavky na výstavbu a splňuje kritéria veškerých platných norem. Je tedy zajištěna 

dostatečná mechanická odolnosti i stabilita stavby. Konstrukce jsou navrhovány na 

základě empirických vztahů, nutno posoudit statikem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Z energetického hlediska je objekt řešen jako úsporný. Vytápěn bude plynovým 

kotlem, v převážné většině objektu bude teplo rozvedeno podlahovým rozvodem, ve 

vybraných místnostech potom otopnými tělesy. V objektu je možnost přitápění krbem 

na tuhá paliva. Rozvody vody budou provedeny v plastovém potrubí. Kanalizační 

potrubí bude rovněž plastové. Objekt bude větrán přirozeně. Bazénová technika bude 

umístěna v šachtě a bude dodána jako ucelená dodávka. 

  

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

 plynový kotel, krb, kanalizace, vodovod, zemní plyn, vedení NN 

 Technologický zařízení nejsou obsahem projektu. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

  

 Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné části projektové 

dokumentace. Objekt bude klasifikován jako OB2. V požárně bezpečnostním řešení jsou 

rovněž stanoveny požadavky na konstrukce, které musí být splněny. Dále viz složka č.5 

– Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

  

 Hodnocení energetické náročnosti obálky budovy je součástí přílohy Stavební 

fyzika. Z tohoto hodnocení vyplývá třída energetické náročnosti budovy B. Objekt je 

napojen na stávající inženýrské sítě. Další řešení této problematiky není předmětem 

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

 prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

 Veškeré stavební materiály jsou certifikovány a splňují normové požadavky. 

Stavba je navržena tak aby splňovala hygienické požadavky na bydlení. Objekt je 

dostatečně prosluněn a prosvětlen (viz příloha. Akustika a denní osvětlení). Objekt je 

větrán přirozeně, splňuje požadavky na výměnu vzduchu. Vytápění pomocí plynového 

kotle s podlahovým rozvodem a otopnými tělesy s možností přitápění krbem na tuhá 

paliva. Splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace. Navrhovaná stavba 

není ohrožena  žádnými vybracemi, hlukem ani prašností a sama není zdrojem těchto 

účinků na okolní prostor. 

 

Na stavbě budou dodržena opatření k omezení prašnosti (kropení apod.). Odpady 

vzniklé v souvislosti s realizací stavby budou zlikvidovány dle zákona č.185/201 Sb., o 

likvidaci se postará hlavní dodavatel stavby.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

 Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem. Jako ochrana proti 

radonu postačí izolace z asfaltových pásu, která má zároveň funkci hydroizolační. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 

 V blízkosti objektu není znám žádný potencionální zdroj bludných proudů a tedy 

ochrana není v PD řešena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

 V oblasti stavby není předpokládán výskyt jevů, způsobujících technickou 

seizmicitu a tedy nejsou řešena žádná opatření. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

 Výstavba bude probíhat za určitých pravidel, díky kterým nebude narušen běžný 

provoz a klid okolí. Hlučnější stavební úkony budou prováděny pouze ve všední dny a 

to v pracovní době. V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje hluku které by mohli 

obtěžovat, omezit nebo ohrozit běžný provoz navrhované stavby, není tedy nutné řešit 

protihluková opatření. 

e) Protipovodňová opatření 

 Stavba se nachází v dílčím povodí řeky Dyje, ne však v povodňové oblasti a není 

tedy nutné řešit protipovodňová opatření. 
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f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Žádné další účinky nejsou známi a nejsou tedy součástí technického řešení stavby. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

 

 Splašková kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci vedoucí z ulice 

Štursova, Přípojka bude provedena z PVC-KG 150mm a bude uložena dle předepsaných 

zásad. Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže s přepadem napojeným do 

dešťové kanalizace. 

 

 Vodovodní přípojka bude provedena z PE 100SDR 11 a připojena na veřejný 

vodovodní řad, přípojka bude uložena dle platných zásad. 

 

Plynovodní přípojka bude připojena na veřejnou plynovodní síť a bude připojena a 

uložena dle platných zásad. 

 

 Přípojka NN bude vedena pod terénem, bude řádně uložena a označena dle 

platných zásad. Připojení proběhne před zahájením prací do rozvodné skříně na hranici 

pozemku. 

 

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

  

 Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu vždy nejkratší možnou cestou. 

Dále viz. koordinační situační výkres. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

 užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

 Objekt bude napojen na vedlejší komunikaci přímo spojenou s hlavní ulicí 

Štursova. Napojení objektu bude v úrovni komunikace a tedy v úrovni suterénu. 

Komunikace je ze zhutněné štěrkové drti. Napojení Stavby bude provedeno pojízdnou 

plochou s vrchní vrstvou z klasické betonové zámkové dlažby ve spádu 2% směrem od 

objektu. Objekt bude oddělen od veřejné komunikace bránou. Na navrhovaný objekt 

nejsou požadavky na bezbariérové užívání a nejsou tedy řešena opatření zabezpečující 

takové užívání. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Objekt bude napojen ze západu na stávající vedlejší komunikaci vjezdem z 

klasické betonové zámkové dlažby. Objekt bude oddělen od veřejné komunikace 

bránou. 

 

 

 

 



25 

 

c) doprava v klidu 

 

 Parkování je řešeno garáží pro čtyři motorová vozidla, předpokladem jsou tři 

osobní automobily a jeden motocykl. Dále lze parkovat před objektem.  

 Další faktory dopravy v klidu nejsou řešeny.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

 K objektu není přiveden pěší chodník, pěší doprava je tedy řešena po příjezdové 

komunikaci. V blízkosti objektu nevede cyklostezka. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o výšce 0,3m. Ornice 

bude uložena na stavební parcele a v závěru stavby bude použita při terénních pracích. 

Vjezd do garáže nacházející se pod úrovní terénu bude po obou stranách opatřen 

opěrnými stěnami z tvárnic ztraceného bednění vylitých betonem a vyztužených 

ocelovými pruty. Nejbližší okolí objektu bude srovnáno na výšku -0,1m vztaženo 

k 0,000 = 254,35 m.n.m. Ve vzdálenosti čtyř metrů od vnější hrany zadní stěny objektu 

se nachází opěrná zídka, ta bude provedena z tvárnic ztraceného bednění vylitých 

betonem a vyztužených ocelovými pruty a ze západní strany (strana směrem k objektu) 

bude opláštěna gabionem.  

 

b) použité vegetační prvky 

 

 Po dokončení prací budou nezpevněné plochy zatravněny a ve východní části 

budou provedeny sadbové práce. Sadbové práce budou upřesněny autorským dozorem 

dle výběru investora po konzultaci se zahradním architektem. 

 

c) biotechnická opatření  

 

 Biotechnická opatření nejsou uvažována. Dešťové vody budou svedeny do 

akumulační nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Všechny použité stavební postupy a materiály budou šetrné k životnímu 

prostředí a splňují platnou legislativu. Stavba ani její řádné užívání nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. Domovní odpad bude skladován v popelnici, svoz 

odpadu bude zajištěn městskou částí Brno-Žabovřesky vždy ve středu jednou týdně. 

 Výstavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Práce, které by 

mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny ve všední dny  pracovních hodinách. 

Po dobu výstavby nesmí být okolí negativně ovlivňováno nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně 
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zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby je povinen zajistit 

dodržování pořádku na stavbě. V případě znečištění komunikací budou komunikace 

očištěny na náklady stavebníka případně stavby.  

 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

 rostlinstva a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 Na stavební parcele se nenachází žádné památné stromy, chráněné rostlinstvo ani 

živočichové, na které by bylo při stavbě potřeba brát ohled. Stavba ani její řádné užívání 

nebudou mít vliv na okolní přírodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině 

zůstanou zachovány. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Navrhovaná stavba není na území Natura 2000 a nemá tedy na soustavu 

chráněných území Natura2000 žádný vliv. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

 životní prostředí, je-li podkladem. 

 Pro navrhovanou stavbu nebylo nutné zpracovávat posouzení vlivu na životní 

prostředí. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

 parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo 

 integrované povolení, bylo-li vydáno. 

 Neřešeno 

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

 ochrany podle jiných právních předpisů.  V případě, že je dokumentace 

 podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí, neuvádí  

 se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivu na 

 životní prostředí. 

 Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečnostního pásma. Při 

provádění je nutné zohlednit ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb pro civilní 

obranu. Obyvatelé v případě  ohrožení budou využívat místní systém ochrany 

obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Na základě dokumentace pro provádění stavby bude zpracován komplexní výkaz 

výměr, který bude obsahovat výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. 

Jejich zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 
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 Po dobu výstavby budou na staveništi sloužit dočasná připojovací místa 

elektrické energie a vody potřebné pro realizaci stavby. 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště bude přirozeně odvodněné, vsakem, jako ve stávajícím stavu – plocha 

pozemku je nezpevněná. Podloží staveniště je propustné. Případné kontaminované 

odpadní vody je zapotřebí provést předčištěním dle druhu znečištění (např. v 

sedimentačních nádržích zachycení cementových kalů, písků, zeminy) 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení staveniště bude z jižní strany přes sousední parcelu, po dohodě s 

majitelem. Po zbudování vjezdu bude rovněž jako napojení staveniště sloužit vjezd ke 

garáži. Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu – stávající přípojkou 

elektro NN do rozvodné skříně na hranici pozemku, přípojkou vodovodu a přípojkou 

kanalizace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nebude mít žádné negativní vlivy na okolní stavby a pozemky. 

Stabilita okolních objektů nebude prováděním stavby ovlivněna. Při realizaci se nebude 

ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby především exhalacemi, 

prachem, hlukem stavebních strojů a dopravních prostředků, otřesy, zápachem, 

oslňováním, zastíněním. Ovlivnění kvality ovzduší během výstavby nebude podstatné. 

Nedojde k významnému obtěžování obyvatelstva emisemi ze spalovacích motorů 

mechanismů a vozidel, pohybujících se po staveništi, nebo zápachem. Pro omezení 

hlukové zátěže okolí budou požívány stroje nevyvozující nadměrný hluk. Harmonogram 

postupu výstavby bude zpracován tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám při 

odkrytém staveništi, zejména s ohledem na znečištění okolí prašným aerosolem a průniku 

škodlivin do horninového prostředí a podzemní vody. 

 

 Skrývky budou prováděny i s ohledem na meteorologické podmínky s cílem 

omezení prašnosti, event. bude zajištěno skrápění. Během výstavby bude s ohledem na 

meteorologické podmínky zkrápěna i vlastní stavba. Prach z řezání stavebních dílců bude 

ihned shromažďován do uzavřených nádob. Staveniště bude průběžně uklízeno a 

zbavováno prachu (smetením a uložení do uzavřených nádob, odvezením k likvidaci 

odpadu). Zařízení staveniště bude oploceno. Bude předcházeno znečišťování komunikací 

blátem a zbytky stavebního materiálu. 

 

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

 dřevin 

 

 Při realizaci stavby musejí být dodrženy všechny technologické předpisy, 

předepsané pracovní postupy a všechny předpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu 

výstavby musí být udržován bezpečný stav pracovních ploch a komunikací.  

  

 Před započetím zemních prací budou vykácený drobné křoviny, požadavky na 

asanace a demolice nejsou uvažovány. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Stavba bude vyžadovat dočasný zábor na vedlejší parcele, za účelem staveništní 

komunikace. Toto bude předmětem smlouvy o nájmu s vlastníkem sousední parcely. 

 Jiné zábory pro potřeby stavby netřeba. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Stavební práce budou probíhat pouze na stavebním pozemku, nejsou tedy 

požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

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

 likvidace 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu s platnou 

legislativou (zákon č. 185/2001 sb. O odpadech) – budou se třídit na recyklovatelné a 

nerecyklovatelné. Recyklovatelné budou předány k dalšímu využití do nejbližší 

provozovny sběrných surovin, nerecyklovatelné budou ukládány do nádob k tomu 

určených a likvidovány specializovanou firmou. O vzniku a původu odpadu bude 

vedena evidence, při kolaudaci bude předložen doklad o předání k likvidaci případných 

odpadů. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i 

podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za nakládání s odpady vzniklými v 

průběhu výstavby. Na základě přílohy k vyhlášce č. 93/2016 Sb. Bude stanoven katalog 

odpadů. 

 Předpokládané množství a druhy odpadu: 

 150101    papírové a lepenkové obaly cca 2,0 m3 

 150102    plastové obaly cca 2,0 m3 

 170101    beton cca 0,5 m3 

 170102     cihly cca 1,2 m3 

 170201    dřevo cca 0,8 m3 

 170202    sklo cca 0,5 m3 

 170405    železo a ocel cca 0,5 m3 

 170904     směsný stavební odpad cca 4,0 m3 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 Sejmutá ornice bude po dobu výstavby deponována na pozemku, po dokončení 

stavby bude rozprostřena zpět na ploše pozemku. Ostatní zemina z výkopových prací 

bude odvezena na skládku. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

 Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních 

prací budou dodrženy obecné zásady ochrany vodních zdrojů, bude zajištěna ochrana 

proti znečišťování pozemních a povrchových vod. Zemina a sypké materiály budou 

skladovány taka, aby nedocházelo k jejich splavování. 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností zhotovitele 

stavebního díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní 

předpisy a veškerá ochranná pásma IS. Vzhledem k charakteru prováděných stavebních 

prací není potřená přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Vzhledem k povaze objektu a požadavkům investora není nutné řešit jeho 

užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné další objekty a nemusejí se tedy řešit úpravy 

pro bezbariérové užívání objektů dotčených vástavbou. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Provádění stavby nevyžaduje žádná dopravně inženýrská opatření. Stavba bude 

přístupná z ulice přes sousední parcelu a fázi zemních prací přímo. Veškerá těžká 

technika bude na stavbu dopravena nákladními automobily. 

 Při napojení inženýrských sítí přes veřejnou komunikaci je nutné zajistit výkop 

proti pádu, případně pro jeho překlenutí. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

 provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

 Provádění stavby nevyžaduje stanovení žádných speciálních podmínek 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Doba výstavby se předpokládá cca 1,5 rok. Předpokládaný termín zahájení 

stavby je 7/2020. Předpokládaný termín dokončení stavby je 12/2021. Výstavba bude 

členěna do běžných etap: zemní práce, provádění spodní stavby, hrubá stavba, 

dokončovací práce, terénní úpravy. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 Splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající veřejnou kanalizaci. 

Přípojka bude provedena z PVC – KG DN 150mm a bude uložena dle předepsaných 

zásad. Dešťová voda bude svedena do akumulační nádrže s přepadem ústícím do 

dešťové kanalizace, přípojkou z PVC – KG DN 150mm. 

 Dále není v této práci řešeno. 
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C. – SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situační výkresy jsou předmětem samostatné přílohy s názve složka č.2 – Situační 

výkresy. Tato příloha obsahuje situaci C.1 – Situační výkres širších vztahů v měřítku 

1:1000 a C.2 – Koordinační situační výkres v měřítku 1:200 ( koordinační situační 

výkres obvykle označován C.3, pro účel této bakalářské práce však C.2) 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

 řešení, bezbariérové užívání stavby, konstrukčně a stavebně technické řešení a 

 technické vlastnosti stavby, stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, 

 oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 

 

Účel objektu: 

  

 Jedná se o nadstandardní rodinný dům půdorysného tvaru U s účelem trvalého 

bydlení pro rodinu o 3 až 8 členech včetně hospodyně. Nadstandardnost tohoto 

rodinného domu spočívá mimo rozlohy zejména v jeho sportovním zázemí. 

 

Funkční a kapacitní údaje: 

 

 Plocha parcely:    2432,8 m2 

 Zastavěná plocha:    541,2 m2 

 Užitná plocha:    662,2 m2 

 Obestavěný prostor:   1891,9 m3 

 Předpokládaný počet uživatelů: 3-8 

 Ostatní zpevněné plochy:  83,5m2 

 

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení: 

  

 Projektová dokumentace se zabývá novostavbou nadstandardního rodinného 

domu o půdorysném tvaru U. Tento objekt se nachází ve městě Brně v městské části 

Brno-Žabovřesky. Ačkoliv je objekt ve městě, nachází se v nezastavěném území dříve 

sloužící pouze pro rekreaci a zahrádkářství, nyní však územní studie Komín-Žabovřesky 

upravuje charakter užívání této oblasti na plochu pro stavbu rodinných domů. Lokalita 

stavby je velmi klidná. V nedaleké blízkosti se nachází obchody, sportoviště, městská 

hromadná doprava.  

 Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Suterén se nachází 

v úrovni vjezdu (napojení na veřejnou komunikaci). V suterénu o rozloze užitné plochy 

112,6 m2 se nachází dílna, technická místnost a v neposlední řadě prostorná garáž pro tři 

osobní automobily, motocykl a s dostatečným úložným prostorem například pro jízdní 

kola. První nadzemní patro o rozloze užitné plochy 287 m2 je pomyslnou půlící čarou 

rozděleno na obytné místnosti, které se nacházejí v pravé části a jsou jimi kuchyně 

s jídelnou a obývací pokoj doplněné o spíž, wc a úklidovou místnost. Druhá polovina 

prvního nadzemního patra potom zahrnuje pokoj pro hospodyni s vlastní koupelnou a 

záchodem, zbytek této části tvoří wellness zona s bazénem o rozměru 3x5m, sauna, 

šatna s wc a sprchou. 

Druhé nadzemní patro o rozloze užitné plochy 262,6 m2 je rovněž pomyslně rozděleno a 

to tak, že v pravé části se nacházejí obytné místnosti a to 3 pokoje, samostatné wc, 

koupelna, úklidová místnost a ložnice s vlastní koupelnou, šatnou a přístupem na 

prostorný balkon. V levé části tohoto patra se potom nachází už jen jedna obytná 

místnost a to pokoj pro hosta s vlastní koupelnou a zbytek tvoří fitness zona vybavená 

šatnou se sprchou a wc a posilovnou. 
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 Objekt má plochou vegetační střechu ohraničenou atikou po celém obvodu. 

Výška atiky nad terénem je potom 7,405m. Objekt disponuje velkými okenními otvory 

o délce až 4,5m. Všechna okna jsou hliníková s čirým zasklením a rámy oken mají 

tmavou antracitovou barvu (bude vybrána AD na základě reálných vzorků). Garážová 

vrata budou sekční a budou ve stejné barvě jako rámy oken. Vnější povrchovou úpravou 

je silikonová fasádní omítka bílé barvy (přesný odstín bude specifikován na základě AD 

dle reálných vzorků předložených dodavatelem). Část objektu je potom obložena 

betonovým fasádním obkladem tmavé antracitové barvy. Klempířské prvky na fasádě 

budou mít rovněž tmavou antracitovou barvu tak aby byl objekt barevně sjednocen do 

bílé a antracitové barvy.  

 Při osazení stavby jsou dodrženy všechny všeobecné požadavky vyplývající 

z požadavků obecných technických podmínek pro výstavbu. Výstavba daného objektu 

je v souladu s regulativy daného území a záměry územního plánování. 

 

Materiálové řešení 

  

 Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 20/25, rovněž 

podkladní deska je z tohoto betonu, doplněná o výztuž z kari sítí s oky 100x100mm. 

Suterénní zdivo je vyzděno z tvarovek ztraceného bednění vylité betonem a vyztužené 

ocelovými pruty. Nosné zdivo nad úrovní terénu je vyzděno z broušených keramických 

tvárnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry, příčky jsou potom vyzděny 

z tvárnic Porotherm 14 Profi, Porotherm 11 AKU profi. Stropní konstrukce jsou 

železobetonové vetknuté desky v tloušťkách 200 a 250mm z betonu C 25/30 a oceli 

B500B. Střecha je plochá vegetační se zateplení z EPS a hydroizolační vrstvou z SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Hydroizolace stavby je řešena SBS asfaltovými pásy. 

Zateplení stavby je řešeno několika druhy polystyrenu, specifikovaném v jednotlivých 

skladbách. Výplně otvorů jsou hliníkové se zasklením z izolačního trojskla. Garážová 

vrata jsou složena ze zateplených panelů tloušťky 60mm.Nášlapné vrstvy podlah jsou 

dle účelů místností keramické dlažby, pryžové čtverce, vinylové lamely případně 

v suterénu broušený cementový potěr. Vnitřní parapety jsou dřevěné lícující se stěnou. 

Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinku. Schodiště s označením S1 a S2 jsou 

železobetonová monolitická s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Schodiště S2 je 

navrženo z ocelových schodnic se stupni z tvrzeného skla.  

 

Provozní řešení objektu: 

 

 Provozní řešení objektu se dělí dle účelu využití jednotlivých místností. 

Základním provozem v objektu jsou obytné místnosti. Dále se objekt dá rozdělit na 

provozy komunikační (schodiště, výtah, chodby, zádveří), provozy technické (garáž, 

úklidové místnosti, technická místnost, dílna), společensky využívané prostory (obývací 

pokoj, kuchyně s jídelnou), 

 prostory wellness (bazénová hala a k ní přidružené hygienické prostory, sauna), fitness 

zona (posilovna), hygienické zázemí (koupelny, wc, šatny)  

 

Technologie výroby: 

 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy, včetně 

technologických přestávek. Rovněž je důležité při výstavbě dbát na ochranu zdraví. Je 

důležité dodržet návaznosti jednotlivých procesů vyžadujících návaznost.  
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Bezbariérové řešení stavby: 

 

 Druh řešeného objektu ani investor stavby nekladou požadavky na 

bezbariérovost využívání objektu. Objekt tedy není řešen jako bezbariérový avšak vstup 

na pozemek společně se suterénem, cestou do 1.NP a 1NP tyto požadavky splňují.  

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 

 Nosný systém je tvořen v úrovni pod terénem tvárnicemi ztraceného bednění 

vylitými betonem a vyztuženými ocelovými pruty. V úrovni nad terénem je nosný 

systém tvořen z broušených keramických tvárnic Porotherm 30 Profi zděných na maltu 

pro tenké spáry. Stropní konstrukce jsou monolitické vetknuté stropní desky 

v tloušťkách 200 a 250 mm, vetknutí do stěn je ve výkresové části navrženo na tloušťku 

desky plus 250 mm, v součtu tedy 500 a 450. Touto výškou vetknutí je respektován 

výškový modul zdícího prvku a na základě statického posouzení by se pravděpodobně 

dalo docílit zmenšení výšky vetknutí na polovinu a tedy na tloušťku desky, v tomto 

případě by se vyzdívalo o jednu tvárnici po výšce na víc. Střešní plášť je řešen jako 

jednoplášťová plochá střecha s gravitačním odvodněním do střešních vpustí.  

 

Bezpečnost při užívání stavby:  

 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny požadavky na bezpečnost práce při 

provádění. Po dokončení stavby, stavba umožní svým charakterem a technickým 

řešením bezpečné užívání.  

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí:  

 

 Na stavbě budou dodrženy všechny technologické předpisy včetně zásad BOZP 

 

Stavební fyzika:  

 

 Stavební fyzika je předmětem přílohy s názvem příloha č.6 – Stavební fyzika 

Všechny stavební konstrukce včetně výplní otvorů jsou navrženy tak, aby splňovali 

požadavky stavební fyziky a to především požadavky na teplenou techniku, osvětlení, 

oslunění a akustiku.  

 

 V příloze č.6 – Stavební fyzika jsou podrobně vypsány normové požadavky a 

posudky jednotlivých konstrukcí. Vše je řádně popsáno ve zprávě stavební fyziky a 

doloženo výpočty, protokoly ze softweru a případně grafickými podklady.  

 

 Navržený objekt Vyhovuje všem požadavkům stavební fyziky.  

 

b) výkresová část – půdorys základů, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, konstrukční 

detaily detaily, výpisy výrobků apod., jsou řešeny v příloze složka č.3 – D1.1 

Architektonicko-stavební řešení a v příloze složka č.4 – D.1.2 Stavebně konstrukční 

řešení. Jsou zde řešeny rozměrové a materiálové charakteristiky, rozložení prvků a 

výrobků apod.   
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva – popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavbu při návrhu její změny, navržené 

materiály a hlavní konstrukční prvky, hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 

nebo technologických postupů, zajištění stavební jámy, technologické podmínky postupu 

prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby, 

zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů, požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, seznam použitých podkladů, 

norem, technických předpisů apod., specifické požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem. 

 

Vytyčení stavby: 

 

 Stavba bude umístěna dle situačních výkresů řešených v příloze složka č.2 

Situační výkresy. V koordinačním situačním výkrese jsou označeny jednotlivé body 

objektu a jsou popsány tabulkou s údaji o jejich nadmořské výšce a gps souřadnicích. 

Výšková úroveň podlahy, ve výkresech značena hodnotou 0,000 odpovídá nadmořské 

výšce 254,35 m.m.m./ Bpv., Souřadnicový systém S-JTSK. 

 Zaměření a vytyčení stavby bude provedenou specializovanou firmou 

s autorizací v příslušném oboru. Tato firma bude zajištěna zhotovitelem stavby. 

 

Výkopy: 

 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o mocnosti 0,3m. 

 Třída těžitelnosti zeminy byla stanovena odhadem a to na 3 až 4 třídu 

těžitelnosti. Po sejmutí ornice bude terén v částečně srovnán a budou vyznačeny polohy 

základových pasů. Pro výkopové práce bude potřeba těžká technika. Výkop suterénu 

prováděný oproti zbytku stavby do větší hloubky bude po stranách zajištěn svahováním, 

opatření proti zborcení výkopu. Dle odhadu na základě zkušenosti z lokality by měla být 

hladina podzemní vody hluboko pod terénem a nemělo by tedy docházet k zvodnění 

základové spáry. V rámci výkopových prací bude rovněž vyhloubena jáma pro 

akumulační nádrž na dešťovou vodu, rýhy pro základy pod opěrné zdi a rýhy pro 

položení inženýrských sítí. 

  Shrnutá ornice bude uložena na východní straně pozemku a po dokončení 

stavby bude použita na terénní úpravy. Část ostatní vytěžené zeminy bude odvezena na 

skládku a část uložena na východní straně pozemku pro pozdější využití.  

 Případné dočišťování výkopů bude probíhat ručně, těsně před betonáží. 

 

Základy: 

 

 Základová spára se nachází v nezámrzné hloubce, minimálně 800mm pod úrovní 

terénu. Základová spára bude před betonáží ručně dočištěna. Rovněž bude před betonáží 

osazen zemnící pásek FeZn pro uzemní hromosvodu a elektroinstalace. Dále bude před 

betonáží nachystáno do základových pasů bednění pro prostupy, řešené chráničkami. 

 Základové konstrukce jsou pasy o rozměru 700x500 doplněné o krček z tvárnic 

ztraceného bednění vylitých betonem a vyztužených ocelovými pruty a pasy o rozměru 
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700x700mm. Základové pasy pod obvodovými stěnami budou v úrovni krčku zatepleny 

tepleným izolantem EPS Perimetr. Podkladní betonová deska bude provedena 

v tloušťce 150mm a bude vyztužena kari sítí s oky 100x100mm. Hydroizolační vrstvu a 

vrstvu proti radonu budou tvořit plnoplošně natavené SBS modifikované asfaltové pásy. 

Okolo části suterénu, který bude pod 1.NP bude zbudována přizdívka z cpp. 

Materiál použitý pro betonáž základových pasů bude beton C 20/25, konzistence S2, 

kamenivo frakce 8/16. Základová konstrukce pod bazénem bude řešena jako žb. vana, 

pro tuto konstrukci bude nutno zbudovat podkladní desku z prostého betonu vyztuženou 

kari sítí s oky 100x100mm, více specifikováno ve výkrese základů. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

 Svislé nosné konstrukce v suterénu budou vyzděny z tvárnic ztraceného bednění 

o tloušťce 300 mm vyztužených ocelovými pruty a vylitých betonem. Svislé nosné 

konstrukce nad nepodsklepenou částí budou založeny na snížené keramické tvárnice 

Porotherm 30/24N na zakládací maltu. Nad suterénem budou svislé nosné konstrukce 

založeny na broušené keramické tvárnice Porotherm 30 profi na zakládací maltu, čímž 

dojde k výškovému sjednocení nad nepodsklepenou a podsklepenou částí. Dále budou 

svislé nosné konstrukce vyzděny broušených keramických tvárnic Porotherm 30 Profi 

tloušťky 300 mm na maltu pro tenké spáry.  

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

  

 Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové vetknuté 

stropní desky. Stropní deska nad suterénem je tloušťky 200mm a stropní deska nad 1. i 

2. NP je 250mm. Vetknutí do stěn je ve výkresové části navrženo na tloušťku desky 

plus 250 mm, v součtu tedy 500 a 450. Touto výškou vetknutí je respektován výškový 

modul zdícího prvku a na základě statického posouzení by se pravděpodobně dalo 

docílit zmenšení výšky vetknutí na polovinu a tedy na tloušťku desky, v tomto případě 

by se vyzdívalo o jednu tvárnici po výšce na víc. Pro vynesení balkonu je použito 

nosníku isokorb T typ D s tloušťkou izolantu 80mm. 

 Materiál pro žb. stropní desky je beton C25/30 – XC1 – S3, a ocel B500B. 

 

Schodiště: 

 

 Schodiště s označením S1 a S3 jsou železobetonová monolitická schodiště. 

Návrh schodiště vychází z Lehmanova vzorce. Materiál schodiště bude Beton C25/30 – 

XC1 – S3 a ocel B500B. Schodiště jsou dále rozkreslena v projektové dokumentaci. 

 Schodiště s označením S2 je nevrženo jako schodiště tvořené ocelovými 

schodnicemi a skleněnými stupni z tvrzeného skla. Toto schodiště je podrobně 

specifikováno ve výpise zámečnických výrobků. 

 Zábradlí musejí mít minimální výšku 900mm nad nášlapnou vrstvou. 

Specifikace zábradlí viz výpis zámečnických výrobků. 

 

Střecha: 

  

 Střešní konstrukce je řešena jako jednoplášťová plochá vegetační střecha 

uložená na železobetonové stropní konstrukci. Konstrukce stropu je ošetřena 

penetračním nátěrem a je na ni plnoplošně nataven SBS modifikovaný asfaltový pás 
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plnící funkci separační a funkci pojistné hydroizolace. Spádová vrstva je provedena 

z klínů tepelné izolace EPS 100 s minimální tloušťkou 20mm. Tepelně izolační vrstva je 

provedena z EPS 100 ve dvou vrstvách kladených na sebe tak aby byla přerušena svislá 

spára mezi jednotlivými deskami. Tepelná izolace je potom v celkové tlouťce 200mm 

plus tloušťka vrstvy spádové. Hydroizolační vrstva je provedena pomocí samolepícího 

SBS modifikovaného asfaltového pásu a dalších dvou SBS modifikovaných asfaltových 

pásů, vrchní pás je s aditivy proti prorůstání. Na hydroizolační vrstvě je navržena 

separační vrstva z netkané polyprop. textilie, na kterou je uložena hydroakumulační 

vrstva tvořená nopovou folií. Následuje filtrační vrstva, substrát pro suchomilné rostliny 

a rozchodníková rohož. 

 Obvod střechy je lemován atikou vyzděnou z tvárnic Porotherm 24 Profi na 

maltu pro tenké spáry. Atika je tepelně odizolována a její hodní část je oplechována. 

(viz PD) 

 

Příčky: 

  

 Vnitřní dělící stěny mimo nosné stěny, jsou vyzděny z broušených keramických 

tvárnic Porotherm 14 Profi a z broušených keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU 

Profi na maltu pro tenké spáry. V případě že je to nutné je dozděn vestavěný nábytek 

z tvárnic Porotherm 8 Profi na maltu pro tenké spáry.  

 V koupelných, popřípadě na wc jsou potom řešeny instalační předstěny z SDK a 

CW profilů. 

 

Překlady: 

  

 Je použito převážně překladů Porotherm KP7 v různých délkách. V ojedinělých 

případech vyžaduje-li to délka otvoru jsou překlady železobetonové. Překlady nad 

otvory, které budou osazeny předokenními žaluziemi budou upraveny tepelnou izolací 

tak aby splňovali požadavek na součinitel prostupu tepla obvodovou konstrukcí a 

nedocházelo v jejich místě k tepleným mostům. 

 

Podlahy:  

  

 Podlahové konstrukce jsou navrženy s nášlapnou vrstvou dle účelu místností. 

V objektu se vyskytují nášlapné vrstvy: broušená betonová mazanina, vinylové lamely, 

keramická dlažba a pryžové desky. Roznášecí vrstva podlah je řešena samonivelačním 

cementovým potěrem cemflow. Kročejová izolace bude z polystyrenu Rigiflor 4000 ve 

dvou vrstvách tloušťky 30mm o celkové tloušťce 60mm. Tepelně izolační vrstva podlah 

na terénu bude z polystyrenu EPS 100 kladena ve dvou vrstvách o tloušťkách 80 a 

60mm a výsledné tloušťce 140mm. Hydroizolace podlahy na terénu a zároveň izolace 

proti radonu je řešena dvěma SBS modifikovanýma asfaltovýma pásy. Ve většině 

podlahové plochy objektu je osazeno podlahové topení Rehau. 

 

Hydroizolace: 

 

 Hydroizolace v objektu jsou řešeny z SBS modifikovaných asfaltových pásů 

plnoplošně lepených případně plnoplošně natavených. U pásů natavených je nutné 

provést penetraci asfaltovým nátěrem. Podklad pod hydroizolaci musí být důkladně 

očištěn. 
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Tepelné izolace: 

 

 Pro zateplení suterénní stěny bude použito polystyrenu EPS Perimetr v tloušťce 

150mm v místě kde nad suterénem není 1.NP a 100mm v místě pod 1.NP. Krky nad 

základovými konstrukcemi pod obvodovým zdivem budou rovněž zatepleny 

polystyrenem EPS Perimetr v tloušťce 150mm, izolant bude vytažen minimálně 300mm 

nad přilehlý terén. Tepelná izolace podlah na terénu bude z polystyrenu EPS 100 

kladená ve dvou vrstvách o výsledné tloušťce 140mm. Obvodové stěny budou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS o tloušťce izolantu z polystyrenu EPS 70 F 

150mm. Bazénová konstrukce bude zateplena izolantem XPS Styrodur 500CS.  

 Jednotlivé rozmístění a druhy izolací viz skladby. V rizikových detailech je 

použita jako teplený izolant pir deska v tloušťkách dle místa použití viz PD. 

 

Povrchové úpravy:  

 

 Vnitřní povrchové úpravy stěn budou převážně provedeny omítkou. Omítky 

budou opatřeny disperzní malbou. V koupelně, na wc, v kuchyni a v bazénové hale 

budou stěny upraveny keramickou dlažbou do výšky stropu případně podhledu, není-li 

uvedeno ve výkresové dokumentaci jinak. Barvy maleb a varianty keramických obkladů 

budou upřesněny AD na základě výběru investora dle reálných vzorků dodavatele.  

Povrchové úpravy výrobků viz jednotlivé výpisy výrobků. 

 

Výplně otvorů: 

 

 Výplně otvorů budou ucelenou dodávkou. Okna budou hliníková s izolačním 

trojsklem. Vzhledem k rozmanitosti a nestandardním velikostem okenních otvorů bude 

nutno zpracovat výrobní dokumentaci, tu zajišťuje dodavatel výplní otvorů, včetně 

kotvení výplní a před zadáním do výroby předkládá AD k odsouhlasení. Požadavky na 

okenní otvor a jejich specifikace je dále uvedena ve výpise oken a vstupních dveří. 

 

Klempířské výrobky: 

  

 Všechny klempířské výrobky, které jsou v objektu navrženy, specifikuje výpis 

klempířských výrobků.  

 

Truhlářské výrobky: 

 

 Všechny truhlářské výrobky, které jsou v objektu navrženy, specifikuje výpis 

Truhlářských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky: 

 

 Všechny zámečnické výrobky, které jsou v objektu navrženy, specifikuje výpis 

zámečnických výrobků. 

 

Ostatní výrobky:  

 

 Všechny ostatní výrobky, které jsou v objektu navrženy, specifikuje výpis 

ostatních výrobků. 
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Vnitřní dveře: 

 

 Všechny vnitřní dveře, které jsou v objektu navrženy, jsou popsány ve výpise 

vnitřních dveří. 

 

Opatření proti pronikání radonu: 

 

 Stavba spadá do oblasti s nízkým radonovým indexem avšak je součástí skladby 

podlah podlahové topení, proto klasifikujeme radonový index jako střední. Opatření 

dostačující proti pro ochranu stavby se středním radonovým indexem jsou navrženy 

v konstrukci podlah na terénu dva SBS modifikované asfaltové pásy. 

 

Likvidace dešťových vod: 

 

 Dešťové vody ze střech jsou svedeny do akumulační nádrž s přepadem do 

dešťové kanalizace. Akumulovaná voda bude dále využívána.  

 

Terénní úpravy: 

 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice o výšce 0,3m. Ornice 

bude uložena na stavební parcele a v závěru stavby bude použita při terénních pracích. 

Vjezd do garáže nacházející se pod úrovní terénu bude po obou stranách opatřen 

opěrnými stěnami z tvárnic ztraceného bednění vylitých betonem a vyztužených 

ocelovými pruty. Nejbližší okolí objektu bude srovnáno na výšku -0,1m vztaženo 

k 0,000 = 254,35 m.n.m. Ve vzdálenosti čtyř metrů od vnější hrany zadní stěny objektu 

se nachází opěrná zídka, ta bude provedena z tvárnic ztraceného bednění vylitých 

betonem a vyztužených ocelovými pruty a ze západní strany (strana směrem k objektu) 

bude opláštěna gabionem. 

 

b) výkresová část 

 

Výkresová část je předmětem příloh s označením složka č.3 Architektonicko-stavební 

řešení a složka č.4 Stavebně konstrukční řešení. 

 

c) Statické posouzení 

 

Podrobný statický výpočet nebyl součástí zadání 

Výpočet základových konstrukcí, schodišťových konstrukcí a empirické návrhy 

železobetonových prvků jsou součástí přílohy složka č.1 Přípravné a studijní práce. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Požárně bezpečností řešení navrženého objektu je vypracováno v samostatné 

příloze s názvem složka č.5 Požárně bezpečnostní řešení 

Navržený objekt SPLŇUJE všechny požadavky na požární bezpečnost. 

 

D.1.4 Technika prostředí 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

 ZAŘÍZENÍ 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 
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3. ZÁVĚR 
 

 Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnutí nadstandardního rodinného 

domu v Brně-Žabovřeskách. Při návrhu dispozičního řešení šlo především o komfort 

obyvatel a splnění požadavků na plně vybavené sportovní zázemí. 

 Při vypracování prováděcí dokumentace je kladen důraz na proveditelnost, 

funkčnost a splnění požadavků stavební fyziky. Materiály jsem zvolil tradiční, 

jednoduché a cenově dostupné.  

 Práci na této bakalářské práci hodnotím pozitivně, ačkoliv kdybych s ní začínal 

dnes, pravděpodobně by se řešení ubíralo trochu jiným směrem. Nicméně mě velký 

rozsah a složitost mé práce donutil zamyslet se nad různými principy, postupy a detaily, 

které mi jen pomohou v dalším vývoji a prohloubili mé znalosti ve stavebnictví. 

 Závěrem bych ještě jednou rád poděkoval Ing. arch. Ivaně Utíkalové za odborné 

vedení a především za ochotný a vstřícný přístup. 
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5. SEZNAM POŽITÝCH ZKRATEK 
 

A [m2] Plocha 

apod. A podobně 

b [m] Šířka 

AD Autorský dozor 

B. p. v. Balt po vyrovnaní 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. Číslo 

ČSN Česká státní norma 

D [%] Činitel denní osvětlenosti 

d1 [m] Odstupová vzdálenost sáláním 

dl. [m] Délka 

DN Jmenovitý průměr porubí 

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

E Exteriér 

EPS Expandovaný polystyrén 

ETICS Vnější tepelně izolační kompozitní systém 

F [kN] Zatížení 

fRsi Teplotní faktor 

fRsi,N Požadovaný teplotní faktor 

h [m] Výška 

H Hydrant 

HI Hydroizolace 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

I Interiér 

JTSK Jednotná trigonometrická katastrální síť 

 

KN Katastr nemovitostí 

k. u. Katastrální území 

ks Kus 

kce Konstrukce 
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L´n,w [dB] Vážená normalizovaná hladina kročejového hl. 

Ln,w [dB] Vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost 

m Metr 

mm Milimetr 

m2 Metr čtvereční 

m3 Metr krychlový 

m n. m. Metrů nad mořem 

NÚC Nechráněná úniková cesta 

NN Nízké napětí 

NP Nadzemní podlaží 

OSB Deska ze slisovaných dřevěných štěpků 

p. č. Parcelní číslo 

PD Projektová dokumentace 

PE Polyethylen 

PP Podzemní podlaží 

PT Původní terén 

PÚ Požární úsek 

PUR Polyuretan 

Pv [kg/m2] Požární zatížení 

PVC Polyvinylchlorid 

Q [l/s] Průtok 

R [(m2K)/W] Tepelný odpor konstrukce 

Rdt [kPa] Výpočtová hodnota únosnosti zeminy 

Rse  [(m
2K)/W]  Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

Rsi [(m
2K)/W]   Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

konstrukce 
 RSr Rozvodná skříň 

Rw [dB] Vzduchová neprůzvučnost 

Rw,pož. [dB] Požadovaná vzduchová  nepruz. 

SDK Sádrokarton 

SO Stavební objekt 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

STL Středotlaký 
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Tab. Tabulka 

tj. To je 

tl. Tloušťka 

TUV Teplá užitková voda 

TZB Technické zařízení budov 

tzn. To znamená 

U [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla 

Uem [W/(m2K)] Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N,20 [W/(m2K)]Průměrný součinitel prostupu tepla, požadovaná 

hodnota  

Uf [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla rámem okna 

Ug [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla zasklením okna 

UN,20 [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota 

 

Urec,20 [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla doporučená 

hodnota UT Upravený terén 

Uw [W/(m2K)] Součinitel prostupu tepla okna 

v [m/s] Rychlost 

V [m3] Objem 

VZT Vzduchotechnika 

XPS Extrudovaný polystyrén 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZTI Zdravotechnika 

ŽB Železobeton 

θe [°C] Teplota exteriéru 

θi [°C] Teplota interiéru 

θsi,N [°C] Nejnižší povrch.tep. 

λ [W/(mK)] Součinitel tepelné 

vodivosti φi Relativní vlhk.vzd. 



50 

 

6. PŘÍLOHY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Složka č.1 – Přípravné a studijní práce 

 

Složka č.2 – C. Situační výkresy 

 

Složka č.3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

Složka č.4 – D1.2 Stavebně-konstrukční řešení 

 

Složka č.5 – D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Složka č.6 – Stavební fyzika  

 

Složka č.7 – Vybrané technické listy 



 


