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ÚVOD 

Navrhovaný objekt je samostatně stojící přízemní dřevostavba. Tato novostavba je 
umístěna v severní části obce Pístovice nedaleko Vyškova. Jde o přízemní dům se zimní 
zahradou a částečným podsklepením. Nosný konstrukční systém je kombinovaný. Dřevěné 
nosná konstrukce je ve stěnách doplněna foukanou celulózou a v ploché střeše EPS. Objekt 
je založen na železobetonové desce izolované zespoda granulátem z pěnoskla. Součástí 
objektu je zimní zahrada, která je umístěna na jižní straně objektu. Zastavěná plocha domu 
245m2 
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a) Identifikace stavby: 

 

Identifikační údaje stavby  

Akce: Rodinný dům, domov+ 

Místo stavby: Pístovice 

  

Země: Česká republika 

Druh stavby: novostavba RD 

Katastrální území: Vyškov 

Parcela: 699/16 

Investor: Michal Mázl 

  

Zpracovatelé dokumentace:  Michal Mázl 

     



Základní charakteristika stavby a její účel 

Označení objektu:  novostavba  přízemního domu 

Účel objektu:  rodinný dům 

 

Provedení: částečně podsklepený přízemní dům 

Počet nadzemních podlaží: 1 S, 1NP 

Zastřešení objektu: plochá vegetační střecha  

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích: 

 

Stavba bude realizována na stavebním pozemku č. 699/16, který mají investoři ve vlastnictví, 

což doloží platným LV. Daný pozemek je dnes využíván převážně jako zahrada a vlastní 

stavba rodinného domu bude realizována na pozemku č. 699/16.  

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 

 

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby. 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

 po stávajících komunikacích 

 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

 bude provedeno napojení na vodovodní řád a elektrickou síť 

 odvod splaškové kanalizace je řešen do usazovací jímky a dále do vybudované 

kořenové čistírny, z které bude vyčištěná voda odtékat do biologického rybníku, 

přepad bude rozveden v zahradě a bude sloužit k její závlaze. Dešťová kanalizace je 

odváděna do nádrže na odpadní vodu, z které bude dále použita na sekundární voda, 

přepad bude odveden do zahrady 

  

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 

Požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy. 

 

 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. 

územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona: 

 

Navrhovaná výstavba je v souladu se schváleným územním a regulačním plánem území. 

 

 

 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území: 



 

V daném území nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby na související a 

podmiňující stavby. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 

 

Předpokládá se výstavba rodinného domu v jedné etapě. Délka trvání výstavby daného 

objektu je cca 6 měsíců.  

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 

nebytové v m
2
, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových: 

Orientační hodnota stavby: 

 Spodní stavba   2,5  tis. Kč/m
2
  Kč 

 Suterén     5  tis. Kč/m
2
  Kč 

 Horní stavba    15,0 tis. Kč/m
2
  Kč  

Celkem                                                3806        tis. Kč 

 

Zastavěná plocha: horní stavba 245,0 m
2
  

Plochy v 1.S: užitková plocha 57,7 m
2
 

Počet obytných místností: v 1.S 0 

Plochy v 1.NP: užitková plocha 193,7 m
2
  

Počet obytných místností: v 2.NP 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brně 17.5.2013                                                                                               Michal Mázl 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně: 

 

Parcela, na které je dům zamýšlen, se nachází necelých 10km západně od Vyškova, na 

okraji zástavby obce Pístovice, na níž navazuje volná krajina. Lokalita je tvořena 

zástavbou izolovaných domků různého stáří ve kterých převažují novostavby.  Parcela 

má rozlohu 2070m2 a svažuje se směrem k JZ. Objekt je přízemní a má kompaktní 

kvádrový tvar s plochou vegetační střechou. Vedle domu stojí kryté garážové stání se 

zahradním domkem, opět zastřešené plochou vegetační střechou. Od přilehlé 

komunikace je pozemek odcloněn nízkým zemním valem osázeným stálezelenými keři. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících: 

 

Obytná část je objemově kompaktní - odpovídající zásadám pro navrhování energeticky 

úsporných staveb. Stavba je orientována a otevřena na jižní a na západní stranu. 

Barevná a materiálová koncepce exteriéru je založena na propojení přírodních 

materiálů. Hlavní hmota objektu má dřevěnou provětrávanou fasádu, tmavě šedá 

dřevěná okna s izolačními trojskly a plochou vegetační střechu. Výrazným 

architektonickým prvkem je masivní prosklení jižní části, díky kterému vznikla zimní 

zahrada propojující interiér s exteriérem. Fasáda zahradního domku se shoduje s 

dřevěnou fasádou hlavní obytné části. 

 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch: 

 

Horní stavba domu je postavena tradičním způsobem dřevostaveb, která je tvořena 

difúzně otevřeným sendvičem o tloušťce 545 mm. Nosná konstrukce domu je dřevěná 

skeletová ze sloupků 120/60mm. Objekt je zateplen v dutině foukanou celulózou 

tl.400mm Exteriérová pozice domu je řešena provětrávanou modřínovou fasádou bez 

povrchové úpravy. Nosné stěny jsou vyneseny základovou deskou tl. 250mm, která je 

roznášena granulátem z pěnového skla tl.500mm. Nenosné stěny mají dělící dispoziční 

funkční, akumulační funkci a jsou v nich také vedeny potřebné rozvody. Střešní 

konstrukce je řešena jako plochá vegetační střecha se sklonem střešních rovin 2%.  

Střešní konstrukce rodinného domu je řešena pomocí dřevěných trámů 240/60mm, které 

jsou vynesené průvlaky a sloupky. Střešní krytina je navržena z asfaltových pásů. 

 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

V rámci projektové dokumentace je řešeno napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu – viz výkres č. 012 – Situace.  

  



e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území: 

 

Daný pozemek se nenachází v oblasti poddolovaného území.  

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

Stavba nemá zásadní vliv na životní prostředí. Většina použitých materiálů je 

organického původu a zbylé použité stavební materiály a technologie jsou tradiční a 

neovlivňují negativně životní prostředí.  

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací: 

 

Stavba neuvažuje bezbariérové provedení, požadavek investora nebyl vznesen. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace: 

 

Investor předloží pro stavební řízení provedené průzkumy a měření, především uvede 

skutečnosti o hydrogeologických poměrech na pozemku a o hodnotě radonového rizika. 

Vzhledem k těmto údajům je potřeba posoudit dimenze základových konstrukcí a návrh 

hydroizolačního souvrství. Navrženo je hydroizolační souvrství zohledňující střední 

radonovou zátěž a tlakovou spodní vodu. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém: 

 

Výškové a polohové podklady ke stavbě vychází z katastrálních podkladů a z místních 

poměrů na pozemku. Přesné výškové zaměření pozemku bude provedeno spolu 

s vytyčením stavby.  Viz výkres č. 012 - Situace stavby.  

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory: 

 

Stavbu tvoří stavba rodinného domu a samostatně stojící  kryté garážové stáním. Stavba 

je členěna na dva stavební objekty rodinný dům a kryté garážové stání.  

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat prašnost a zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, stejně tak 

i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. Díky rychlé výstavbě a nízké hmotnosti 

použitých stavebních materiálů bude vliv na okolí v průběhu výstavby minimální. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v 

části F: 

 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uvedeno v části technické 

zprávy. 

 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  
Objekt je navržen v souladu s ČSN 73 0035 a ČSN 73 1701. Všechny použité stavební 

materiály a navržené konstrukce vyhovují v dané expozici. 



Projektová dokumentace řeší jednoduché základové podmínky, střední radonové riziko 

a tlakovou neagresivní vodu. Pokud hydrogeologické a radonové poměry na pozemku 

odpovídají jiné skutečnosti, je třeba toto v projektové dokumentaci zohlednit. 

 

3. Požární bezpečnost 
Je řešena samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou 

tříděny do přistavěných kontejnerů a odvezeny do sběrného dvora. Běžný domovní 

odpad bude odvážen specializovanou firmou na základě smluvního vztahu. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných 

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání. 

 

6. Ochrana proti hluku 
Vnější hluk stavba nebude produkovat a vnitřní řešení a použité stavební materiály 

splňují podmínky požadavků norem.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
Úspora energie a ochrana tepla bude posouzena v souladu s ČSN 73 0540. Součástí 

projektové dokumentace pro stavební řízení je také Průkaz energetické náročnosti 

budovy, který je samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
Údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby: 

Jelikož ze strany stavebníka není uplatněn tento požadavek, není tato stavba navržena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Přízemí rodinného domu není 

řešeno zcela bezbariérově. Do suterénu se osoby s omezenou schopností pohybu mohou 

dostat pomocí schodolezu. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma 

apod.: projektová dokumentace je zohledněna na stavbu v lokalitě se středním 

radonovým rizikem (uvažovaná), na dotčených pozemcích se nevyskytují agresivní 

spodní vody, seismicita ani poddolované území. 

Staveniště se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech a není ohroženo 

žádnými škodlivými vlivy. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva: 

Není navrhována. 

 



11 Inženýrské stavby (objekty) 

 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 

Odpadní splaškové vody jsou kanalizační přípojkou svedeny usazovací jímky a potom 

dále do stávající kořenové čistírny odpadních vod, dále do biologického rybníčku a 

přepadem rozvedeny po zahradě, kde vyčištěná voda slouží jako závlaha. Dešťové vody 

jsou kanalizační přípojkou dovedeny do nádrže na dešťovou vodu, z které je dále 

použita jako sekundární voda 

b) zásobování vodou: 

Primární zásobování pitnou vodou je zabezpečeno vodovodní přípojkou z místního 

vodovodního řadu. Sekundární zásobování vodou je zabezpečenou z nádrže na 

dešťovou vodu. 

 

c) zásobování energiemi: 

Zásobování elektrickou energií je primárně zajištěno elektrickou přípojkou. Sekundární 

zdroj je vlastní fotovoltaická elektrárnou. 

 

d) řešení dopravy: 

Dopravní řešení odpovídá požadavkům na dané území.  

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 

V rámci terénních úprav bude okolní terén zatravněn, popřípadě osázen keři nebo 

malými stromy. Přístup ke vstupním dveřím a příjezd ke kreytému stání bude řešen 

zpevněnou plochou ze stávajících zpevněných ploch a přilehlé komunikace. 

 

f) elektronické komunikace: 

Bude řešeno na základě požadavku investora. 

 

12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
V rámci projektu rodinného domu a garáže s jedním krytým stáním se nevyskytují 

žádná výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

 

 

 

 

 

V Brně 17.5.2013                                                                                                     Michal 

Mázl 

  



ZÁVĚR 

 

Závěrem lze konstatovat, že došlo k návrhu objektu rodinného domu pod názvem 

domov+. Objekt jako takový byl navržen převážně z přírodních nebo recyklovaných 

materiálů. Při návrhu byl kladen důraz na co největší soběstačnost. Lze říci, že se 

povedlo navrhnout dům, který je energeticky pasivní a zároveň environmentálně 

vyspělý a ekonomicky dosažitelný. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

U – součinitel prostupu tepla [W/(m
2
K)] 
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λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 

R – tepelný odpor [m
2
K/W] 

Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [m
2
K/W] 

frsi – veplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

μ – faktor difůzního odporu [-] 

ΔΘ10,N – pokles dotykové teploty [°C] 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry [kg/(m
2
,a)] 

Mev,a – roční množství vypařené vodní páry [kg/(m
2
,a)] 

Θi – návrhová vnitřní teplota [°C] 

Θe – návrhová vnější teplota [°C] 

∆Utbm – součinitel vyjadřující vliv teplotních vazeb [W/(m
2
K)] 

Uem – průměrný součinitel tepelného odporu  [W/(m
2
K)] 

Uem,rq – požadovaná hodnota průměrného součinitele tepla [W/(m
2
K)] 

Uem,rc – doporučená hodnota průměrného součinitele tepla [W/(m
2
K)] 

Ab – měrná plocha [m
2
] 

Vb – obestavěný objem [m
3
] 

Rw – vzduchová laboratorní neprůzvučnost [dB] 

Lw – kročejová neprůzvučnost [dB] 

C 20/25 – třída betonu (kubická pevnost/válcová pevnost) 

B 500 A – třída oceli (B - betonářska ocel, 500 – mez kluzu v MPa, A – tažnost 

normální) 

Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 

ρ – objemová hmotnost [kg/m
3
] 

S – plocha [m
2
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m – hmotnost [kg]  

h – výška [mm] 

b – šířka [mm] 

B – šířka schodišťového ramene [mm] 

α – sklon od vodorovné roviny [°] 

v – výška prvku [mm]  

š – šířka prvku [mm] 

d – tloušťka konstrukcí [m]  

KV – konstrukční výška [mm] 

SV – světlá výška [mm] 

TI – tepelná izolace 
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ŽB – železobeton 

EPS – expandovaný polystyrén 

XPS – exrtrudovaný polystyren 

PBS – požární bezpečnost staveb 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

PÚ – požární úsek 

PD – projektová dokumentce 

RŠ – revizní šachta 

B.p.v. – výskový systém – Balt po vyrovnání 

EN – evropská norma 

ČSN – česká státní norma 
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