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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je rekonstrukce řadového rodinného domu v městské části Brno - Židenice. 
Dům je součástí řadové zástavby v ulici Pechova. 
Hlavním záměrem rekonstrukce je přístavba a stavební úpravy rodinného řadového domu, vytvoření 
současného moderního bydlení při zachování původního charakteru domu. Objekt je tvořen dvěma 
nadzemními a jedním podzemní podlažím. Rodinný dům má obytné podkroví. Zastřešení domu je 
provedeno sedlovou a plochou střechou.  
Hlavní vstup je řešen z přiléhající komunikace na východní straně objektu. Dům je navrhnut pro 
čtyřčlennou rodinu. 
Cílem je vytvořit dům, ve kterém se bude příjemně bydlet. Podstatným záměrem je otevření domu do 
dvorní části (zahrady) a zvětšení obytné plochy přístavbou. 
Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako prováděcí dokumentace. 
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce, řadový rodinný dům, přístavba a stavební úpravy, zděná stavba, sedlová střecha, plochá 
střecha, světlík  
  
  
  
Abstract 
The main topic of the bachelor project is renovation of the row house. The plot exists in Brno- Židenice 
district, the house is a part of row structure, the streets with row houses create blocks. 
The goal of the work is renovation and extension of the building in order to create modern living unit 
while keeping the authentic character of the house. 
The building has three levels, one of them is under ground. The house has a living in the attic. The roof 
is a combination of flat and double pitched roof.  
The double pitched roof is original. Main entrance of the house is on the east side of the building, the 
dwelling unit is designed for family of four members. 
The essential purpose of the renovation was to open the house and the flat into the garden, thus 
expanding the floor area via extension of the house. 
The project consists of documentation, plans and detail design documentation of the building.  
  
Keywords 
Renovation, single family row house, renovation and extension of the building, brick building, double 
pitched roof, flat roof, skylight  
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ÚVOD 
 

 Cílem bakalářské práce je rekonstrukce řadového rodinného domu v městské části Brno - 

Židenice. Dům je součástí řadové zástavby v ulici Pechova. 

 Hlavním záměrem rekonstrukce je přístavba a stavební úpravy rodinného řadového domu, 

vytvoření současného moderního bydlení při zachování původního charakteru domu. 

Objekt je tvořen dvěma nadzemními a jedním podzemní podlažím. Rodinný dům má obytné podkroví. 

Zastřešení domu je řešeno sedlovou a plochou střechou.  

Hlavní vstup je řešen z přiléhající komunikace na východní straně objektu. Dům je navrhnut pro 

čtyřčlennou rodinu. 

 Cílem je vytvořit dům, ve kterém se bude příjemně bydlet. Podstatným záměrem je otevření 

domu do dvorní části (zahrady) a zvětšení obytné plochy přístavbou. 

Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako prováděcí dokumentace. 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) identifikace stavby, základní údaje  

Identifikace stavby: Přístavba a stavební úpravy - Pechova č.p.1307/33, parc. č. 2868, Brno - Židenice. 
Stavba bude realizována na pozemku p.č.2868 (zastavěná plocha), p.č 2869 (zahrada) v k.ú Židenice. 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad 
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 
 
Jméno a příjmení stavebníka:   manželé 
     Ing. Radim Macek a Ing. Kateřina Macková 
Místo trvalého pobytu stavebníka:  Vojanova 4447/26, Brno - Židenice, 615 00  
  

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

vztazích 

Dosavadní využití: Zastavěná plocha a dvůr. Stávající objekt slouží jako rodinný dům. Plánovanými 
stavebními úpravami dojde pouze k rozšíření obytných prostor domu za účely vytvoření kvalitního 
a moderně řešeného bydlení jedné  rodiny. Objekt bude sloužit pouze k bydlení. Účel stavby bude 
zachován.  

Zastavěné plocha a dvorek:  86,2 + 70,1 = 156,3m2 

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

 Projektanty byl proveden vizuální stavebně technický průzkum a zaměření stávajícího stavu 
objektu. Konstrukce byly shledány v dobrém stavu, nebyly zjištěný žádné závažné statické poruchy. 
Konstrukce krovu i zdiva byly vyhovující. Budova byla zhodnocena jako vhodná pro stavební úpravy. 
V rámci stavebních úprav dojde k odkrytí stávajících konstrukcí, v rámci průzkumu nebyly použity 
destruktivní metody pro zjištění podrobnějších informací. 
 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno jako dosud vstupem z ulice Pechova. Pro 
příjezd k domu bude využívána stávající silniční komunikace z ulice Pechova. 
 Napojení na inženýrské sítě – budou využívány stávající přípojky rodinného domku, objekt bude 
napojen na stávající vnitřní rozvody, které budou dle potřeby vyměněny. 
 
d)  požadavky dotčených orgánů 

 Viz část D. 

e)  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodrženo nařízení vlády  
č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a musí se vycházet v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb ze dne 23. května 2006, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Projektová 
dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., (§2; §3; §5; §6; §7; §8; §9; 
§10; §11; § §14; §15; §16; §17; §18; §19; §20; §21; §22; §23; §24; §25; §26; §27; §31; §32; §33; §34; 
§35; §36; §37; §38; §43; §44; §45) o technických požadavcích na stavby v aktuálním znění č. 20/2012 
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a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami 
včetně jejich dodatků a změn. 
 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace 

Jedná se o přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu uvedeného v katastru nemovitostí 
jako rodinný dům. Projekt nepředpokládá nutnost změny územního či regulačního plánu. 
 

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

V dotčeném území není třeba zvláštních opatření a nejsou třeba podmiňující a související stavby. 
Přístupové komunikace a hlavní trasy inženýrských sítí jsou v území již vybudovány. Věcné a časové 
vazby na okolní výstavbu nejsou. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

       předpokládané ukončení realizace stavby ………  03/ 2014 
 
i)   statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

       - orientační hodnota stavby…………………………. 2 500 000 Kč  
 Plocha stavebního pozemku:   156,3 m2 
 Zastavěná plocha stávajícího objektu:  87,2 m2 

 Zastavěná plocha s přístavbou   95,75 m2 
 

 

V Brně, dne 06.05.2013       Lenka Holohlavská 
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SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště  

  Navržená přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt plní funkci čistě pro bydlení, 
tato funkce nebude nijak pozměněna, pouze dojde k rozšíření bytových prostor. 

Stavba bude realizována na pozemku p.č.2868 (zastavěná plocha), p.č. 2869 (zahrada) v k.ú 
městské části Brno - Židenice 611115. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru 
nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

Stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu a dojde k rozšíření domu směrem do 
zahrady formou přístavby a dále vybudování obytných prostor v podkroví. Z uliční strany nebude objekt 
pozměněn, proběhne pouze výměna oken, dveří a střešní krytiny. 

Objekt bude sloužit pouze k bydlení. Účelem stavby je rozšíření obytných prostor domu a 
vytvoření kvalitního a moderně řešeného bydlení jedné rodiny. Dojde k dispozičním změnám.   

Civilní výraz objektu nebude narušovat stávající okolní zástavbu - z uliční strany nebude objekt 
pozměněn, pouze proběhne výměna oken, dveří a střešní krytiny. Budou použity kvalitní řemeslné 
výrobky.  

Navrhované úpravy a barevnost fasády je v souladu a v konceptu celého domu.  
Pozemek se nachází ve vlastnictví stavebníka. V současné době je využíván jako objekt pro 

bydlení, tato funkce nebude nijak pozměněna, pouze dojde k rozšíření bytových prostor, respektive k 
navýšení podlahové plochy stávajícího bytu za účelem zlepšení bytového komfortu. 

Hlavní hmota objektu je do tvaru L. Hlavní hmota viditelná z ulice bude mít zachovaný stávající 
vzhled a bude zastřešen sedlovou střechou. Poloha hřebene a sklon do ulice bude zachován. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

  Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího řadového rodinného domu, který má 
jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží s nevyužívanou půdou. Úpravami vznikne objekt s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími s obytným podkrovím. Zdivo bude zachováno stávající – 
cihla plná pálená. Stávající fasáda směrem do zahrady bude zateplena fasádním polystyrenem a bude 
provedena nová vnější omítka, úprava soklu bude pomocí fasádního plechového panelu. Přístavba 
bude provedena ze sendvičového zdiva KM BETA - sendwix. Dozdívky budou řešeny tvárnicemi z 
autoklávovaného pórobetonu novodobé výroby. Dělení dispozice bude provedeno sádrokartonovými 
příčkami. Objekt bude sloužit pouze pro bydlení.  
 Hlavní vstup do objektu ze strany ulice zůstane zachován. Stávající stropní konstrukce nad 
suterénem se ponechá, stropní konstrukce nad prvním podlažím bude v prostoru přístavby provedena 
nově, stávající trámový strop nad prvním podlažím se vyztuží. Objekt bude mít dva druhy zastřešení - 
zastřešen plochou střechou a sedlovou střechou. Střešní krytina bude provedena nově. V celém objektu 
budou osazeny nové plastové výplně otvorů. 
 Přístavba nebude přesahovat stávající výšku hřebene a nebude tím narušovat dosavadní ráz.  
 Stavba bude realizována na pozemku p.č.2868 (zastavěná plocha), p.č. 2869 (zahrada) v k.ú 
městské části Brno - Židenice 611115. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru 
nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město.  
 Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. Respektuje danosti a charakter 
okolí. Dalšími faktory, ovlivňující celkové dispoziční a architektonické řešení, byly specifické podmínky a 
požadavky investora. Navržené dispoziční uspořádání vychází z možností, potřeb a přání investora a 
technických požadavků na výstavbu. Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. 
Respektuje danosti a charakter okolí. 
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Dispoziční členění:  

 Hlavní vstup do rodinného domu zůstává řešen z ulice Pechova. V rámci přízemí dojde zejména 
k dispozičním změnám. Dojde k propojení obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou, vytvoří se balkón 
směrem do zahrady a z nevyužitého pokoje vzniknou úložné prosotry. Propojení 1NP a podkroví bude 
vyřešeno novým železobetonovým monolitickým schodištěm. V podkroví vzniknou na místo původní půdy 
2 pokoje, ložnice a koupelna.  
 Vstup na zahradu a dvorek zůstává řešen z 1S, propojení sklepu a přízemí je stávajícím 
schodištěm. Schodiště bude pouze vizuálně upraveno. Úpravy se budou týkat také suterénních prostor, 
kde dojde k modernizaci a zpříjemnění prostorů sklepu a skladovacích prostor. 
 Odvětrání prostor zůstává řešen přirozeně okenními otvory, osvětlení je také zajištěno okenními 
otvory, světlíky, světlovody a dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 Přístavbou a stavebními úpravami objektu dojde z rozšíření stávající obytné plochy a k celkové 
modernizaci objektu.  

Projekt předkládá přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu nevyhovujícího po stránce 
užívání a zohledňuje přání investora, splňuje stavebně technické požadavky na výstavbu, využívá 
soudobé možnosti a dostupné technologie, postupy a procesy.  Situačně je místo stavby určeno 
charakterem okolní výstavby. Respektuje danosti a charakter okolí. 

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

V rámci přístavby a stavebních úprav stávajících prostor dojde ke značným zásahům do nosných 
konstrukcí, kde budou z důvodu vytvoření velkých otvorů navrženy ocelové průvlaky. 

 Obecně dojde k zásahům týkajících se otvorů v konstrukcích, postavení nové přístavby, nové 
stropní konstrukce, dozdívky a sádrokartonových příček, vybourání stávajících podlah a provedení podlah 
nových, realizaci nového ŽB monolitického schodiště a úpravy schodiště stávajícího v podobě úpravy 
nášlapné vrstvy.  

Přístavba do zahrady domu bude navazovat na objekt v úrovni přízemí formou balkonu a v úrovni 
druhého nadzemního podlaží bude kopírovat stávající půdorys části objektu. V suterénu bude zhotoven 
ocelový sloup a železobetonový základ pod sloupem. Ocelový sloup bude podpírat balkon a pokračovat až 
do druhého nadzemního podlaží.  

Střecha nad přístavbou bude plochá jednovrstvá. Zbylé zastřešení bude provedeno jako šikmá 
střecha. 

Nové zdivo přístavby bude řešeno pomocí sendvičového zdiva KM BETA a tvarovek Ytong, 
dozdívky u stávajících stěn budou pomocí tvarovek Ytong, stropní a střešní konstrukce bude zhotovena ze 
systému Porotherm (vložky Miako a POT nosníky). Stávající stropní konstrukce trámového stropu se 
vyztuží. Konstrukce krovu bude ponechána, v místě ložnice a koupelny je stávající vikýř. Ve střešní 
konstrukci směrem do zahrady bude osazeno nové střešní okno a světlík. Nově bude provedena skladba 
střešní konstrukce- týkající se nové střešní krytiny, pojistné střešní hydroizolace, teplené izolace (mezi a 
pod krokvemi) a parotěsné folie. Při konstrukci střechy, pokládce střešní krytiny a při celkovém řešení bude 
využito standardizovaných postupů a budou využity dostupné doplňky v rámci dodávky střešní krytiny. 
Jedná se o okrajové střešní tašky, větrací tašky, poloviční tašky, tašky prostupové, zachytávače sněhu, 
hřebenáče, držáky a příchytky, protisněhové zábrany, zábrany proti hnízdění ptactva a vniknutí hmyzu, 
větrací pás pod hřebenáč, držáky bleskosvodů. Musí být dodrženy veškeré požadavky a předpisy výrobce 
střešní krytiny! Dle bezpečného sklonu výrobce tašek-nutno realizovat vodotěsné podstřeší.  
 Vytápění a ohřev TUV bude plynovým nízkotlakým kondenzačním kotlem, ke kterému bude 
připojen externí zásobník teplé vody o objemu 150 litrů. 

Dále bude navrženo zateplení fasády objektu a další použití tepelných izolací v podkrovním 
prostoru, nové ploché střeše přístavby a přerušení tepelných mostů v místě napojení balkonu na obvodové 
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zdivo. 
Nové řešení dispozice objektu si vyžádá provedení nových vnitřních rozvodů, budou využívány 

stávající přípojky. 
 Technickým a stavebním provedením se jedná o stavbu objektu typu pro bydlení, která 
nevyžaduje zvláštní opatření pro stanovení podmínek na koordinaci výstavby. Pro účely výstavby není 
nutno realizovat žádné související stavby. 

d) napojení stavby na dopravní a  technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno jako dosud vstupem z ulice Pechova. Pro příjezd 
k domu bude využívána stávající silniční komunikace z ulice Pechova.  
Plánovanými stavebními úpravami se nenavýší potřeba parkovacích míst, nedochází k navýšení 
bytových jednotek, dojde pouze k rozšíření obytných prostor domu a vytvoření kvalitního a moderně 
řešeného bydlení jedné rodiny. Objekt bude sloužit pouze k bydlení. 
 
Napojení na inženýrské sítě – budou využívány stávající přípojky rodinného domku, v objektu budou 
provedeny nové vnitřní rozvody.  
 
e) řešení dopravní a technické infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Objekt je v přímém napojení na ulici Pechova. Pro příjezd k domu bude využívána stávající silniční 
komunikace ulice Pechova. Objekt bude napojen a obsluhován s využitím stávající dopravní 
komunikace. 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 Stavba a její užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady vzniklé při 
výstavbě budou likvidovány na příslušných skládkách. Odpady vzniklé užíváním rodinného domu budou 
řešeny popelnicí a následně likvidovány v souladu s požadavky na ochranu lidí a životního prostředí. 
 
Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin: 
- Zdroj prašnosti: pouze po dobu výstavby.  
- Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. 
- Odpadní vody: spodní vody nebudou znečištěny odpadními vodami. Vnitřní splašková kanalizace a 
dešťové svody jsou a budou napojeny na stávající kanalizační řád.  
- Odpady: běžný komunální odpad bude shromažďován v popelnici a bude odvážen  svozovou službou 
zajišťující likvidaci komunálního odpadu ve městě 
 - Ochrana zeleně: stavební úpravy RD neovlivní stávající zeleň. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Projekt nepředpokládá hlavní možnost užívání stavby jako bezbariérové – současný stav 
obsahuje velké množství výškových úrovní, jejíž sladění by vyžadovalo komplexní změnu objektu 
včetně změny uliční fasády.  
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové  
dokumentace 

Nebyly provedeny žádné nové průzkumy z důvodu předpokladu ustálené hladiny podzemní 
vody a dostatečné konsolidace zeminy. 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
Přístavba a stavební úpravy budou realizovány na pozemku se stávajícím rodinným domkem a 

při vytyčení nových konstrukcí je možno využít stávající hranice pozemku nebo stávajících objektů. 
Bude se vycházet z projektové dokumentace. 

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

 Bude se jednat o přístavbu a stavební úpravy stávající budovy rodinného řadového domku, dle 
přání stavebníka může dojít k drobným úpravám v navazující zahradě. Žádné nové přípojky 
inženýrských sítí ani zásahy do přípojek stávajících nebudou provedeny. Inženýrské objekty nevyžadují 
dílčí členění. 
 
 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky. Vyjádření majitelů dotčených (sousedních) 
parcel jsou přiloženy na samostatné situaci a na souhlasech. Sousedé byli seznámeni s dokumentací 
stavby a byli informování s podáním žádosti uvedené akce na stavební úřad v Brně Židenicích.  

Okolí stavby nebude nijak negativně ovlivňováno. Případný odpad z demoličních prací bude 
ihned odstraněn stavitelem. Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do stavu, aby opět vytvářelo 
standardní ráz městské části.  

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv a účinky na okolní pozemky a stavby. Při provádění 
stavby dojde ke standardním postupům a úkonům spojených s realizací stavby. Po dokončení nebude 
mít stavba včetně jejího užívání negativní vlivy a účinky na okolní pozemky a stavby. 

Při provádění bouracích a stavebních prací se zvýšeným zdrojem prašnosti dojde k zajištění a 
ochraně okolního prostředí pomocí prostředků využívaných při stavební činnosti (plachty, ochranné sítě 
apod.) 

Zvýšená hlučnost ze stavební činnosti bude omezena dle platných zákonných opatření (noční 
klid, dny pracovního volna a klidu) a bude brán ohled na místo stavby. 

 
l)  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky zákona 309/2006 a nařízení vlády 
591/2006. Dle přílohy 5 nařízení vlády 591/2006 Sb. se nejedná o práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a proto nevzniká povinnost zpracovat plán. 

 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 

Objekt obsahuje technicky a konstrukčně náročné prvky vyžadující statické řešení - viz zpráva 
STATICKÉ ŘEŠENÍ.  

 
 

3. Požární bezpečnost 
 

viz samostatná zpráva POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
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Budou dodrženy všechny platné normy, vyhlášky a zákony. 
Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Vyjádření majitelů dotčených (sousedních) 

parcel jsou přiloženy na samostatné situaci a na souhlasech. Sousedé byli seznámeni s dokumentací 
stavby a byli informování s podáním žádosti uvedené akce na stavební úřad v Brně Židenicích.  
Provoz v objektu nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. Odpady vzniklé při 
výstavbě budou likvidovány na příslušných skládkách. Odpady vzniklé užíváním bytové jednotky budou 
řešeny popelnicí a následně likvidovány v souladu s požadavky na ochranu lidí a životního prostředí.  
 Odvětrání prostor je řešeno okenními otvory, osvětlení je opět zajišťováno okenními otvory, 
světlíky, světlovody a dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 
osvětlení: 
Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 
větrání:  
Přirozené větrání bude zajištěno výplněmi stavebních otvorů.  
  
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Rodinný dům je navržen pro bezpečné využívání.  Všechna schodiště jsou opatřena zábradlím. Balkon 
bude opatřen zábradlím a bude použita venkovní mrazuvzdorná a protiskluzová dlažba. 
V objektu je zajištěna ochrana zdraví použitím zdravotně nezávadných zabudovaných materiálů, 
požární bezpečnost obyvatel (viz požární zpráva), je zajištěna mechanická pevnost a stabilita objektu, 
bezpečnost při užívání proti hluku a povětrnosti, hygienické podmínky. Stavba, instalace, zařízení a 
ostatní vybavení je navrženo tak, že zaručuje bezpečné užívání a v souvislosti s řádným užíváním 
nehrozí vznik nebezpečných, zdraví a život ohrožujících situací. 

 
 

6. Ochrana proti hluku 
 

Stávající budova se nachází v zastavěné části města. V okolí se nachází pouze obytné stavby a 
silnice. 
Objekt se svým provozem nebude zdrojem nadlimitního hluku. 
 
V rámci projektu přístavby a stavebních úprav nebylo přistoupeno k ověřování akustických vlastností 
stávajících konstrukcí, protože vzhledem k jejich materiálovému provedení a tloušťce lze usuzovat na 
jejich vhodné akustické vlastnosti. Stěna se sousedem bude z vnitřní strany opatřena tepelnou izolací 
z minerální vlny, která také přispěje ke zvýšení její vzduchové neprůzvučnosti. Nové podlahové 
konstrukce jsou navrženy jako lehké nebo těžké plovoucí s izolací proti kročejovému hluku. Obvodové 
konstrukce chráněných místností byly z hlediska materiálového řešení navrhovány jako příčky nebo 
stěny s dostatečnou vzduchovou neprůzvučností (SDK příčky).  
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Stávající objekt i nová přístavba budou zatepleny a vnější konstrukce budou splňovat požadavky 
kladené tepelnou normou ČSN 73 05 40. 
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Cíle dosažení minimalizace energetické náročnosti na vytápění bude řešeno využitím aktivních 
technologií. 

Nově osazené výplně otvorů v obvodovém plášti budou splňovat ČSN 73 05 40. 
 
Tepelně technické vlastnosti budovy byly řešeny dle požadavku Zákona.  

- stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místnostech nejméně takový tepelný odpor, že 
jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry;  

- stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel prostupu tepla;  
- u stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které 

neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti;  
- funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní 

konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou 
celkovou průvzdušností obvodového pláště;  

- požadované konstrukce 
- konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty, zajišťovaný je-jich tepelnou jímavostí a 

teplotou na vnitřním povrchu;  
- místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, snižující riziko 

jejich přílišného ochlazování a přehřívání  
- budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla obvodového pláště Uem  

 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a 
orientace 
 

Projekt nepředpokládá hlavní možnost užívání stavby jako bezbariérové – současný stav 
obsahuje velké množství výškových úrovní, jejíž sladění by vyžadovalo komplexní změnu objektu 
včetně změny uliční fasády.  

 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Projekt nepředpokládá nadměrné účinky vnějšího prostředí. Objekt bude upraven dle 
standardních podmínek platných pro klimatické umístění stavby. Na stavbu nebudou působit škodlivé 
vlivy z vnějšího prostředí.  

 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

 Ochrana obyvatelstva je zajištěna vhodným situačním umístěním objektu, kde je výborná 
dostupnost všech záchranných složek. Objekt neobsahuje žádné konstrukční detaily, které by mohly být 
nebezpečné pro obyvatele. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy. 
 
 
11. Inženýrské stavby 
 

 Součástí stavby nejsou nově budované inženýrské objekty. Budou využity stávající přípojky 
inženýrských sítí rodinného domu a částečně také již stávající vnitřní rozvody. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Nevyskytuje se. 
 
 
 
V Brně, dne 06.05.2013                                                 Lenka Holohlavská 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) účel objektu  

 Jedná se o stavební úpravy a přístavbu stávajícího řadového rodinného domu, který má jedno 
podzemní a dvě nadzemní podlaží s nevyužívanou půdou. Úpravami vznikne objekt s jedním 
podzemním a dvěma nadzemními podlažími s obytným podkrovím. Zdivo bude zachováno stávající – 
cihla plná pálená. Stávající fasáda směrem do zahrady bude zateplena fasádním polystyrenem a bude 
provedena nová vnější omítka, úprava soklu bude pomocí fasádního plechového panelu. Přístavba 
bude provedena ze sendvičového zdiva KM BETA - sendwix. Dozdívky budou řešeny tvárnicemi z 
autoklávovaného pórobetonu novodobé výroby. Dělení dispozice bude provedeno sádrokartonovými 
příčkami. Objekt bude sloužit pouze pro bydlení.  
 Hlavní vstup do objektu ze strany ulice zůstane zachován. Stávající stropní konstrukce nad 
suterénem se ponechá, stropní konstrukce nad prvním podlažím bude v prostoru přístavby provedena 
nově, stávající trámový strop nad prvním podlažím se vyztuží (dle statika). Objekt bude mít dva druhy 
zastřešení - zastřešení plochou střechou a sedlovou. Střešní krytina bude provedena nově. V celém 
objektu budou osazeny nové plastové výplně otvorů. 
 Přístavba nebude přesahovat stávající výšku hřebene a nebude tím narušovat dosavadní ráz.  
 Stavba bude realizována na pozemku p.č.2868 (zastavěná plocha), p.č. 2869 (zahrada) v k.ú 
městské části Brno - Židenice 611115. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru 
nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.  
 Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. Respektuje danosti a charakter 
okolí. Dalšími faktory, ovlivňující celkové dispoziční a architektonické řešení, byly specifické podmínky a 
požadavky investora. Navržené dispoziční uspořádání vychází z možností, potřeb a přání investora a 
technických požadavků na výstavbu. Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. 
Respektuje danosti a charakter okolí. 
 

b) zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 

Rozšíření domu je navrženo formou přístavby směrem do zahrady a dále vybudováním obytných 
prostor v podkroví, stavební úpravy jsou navrženy ve stávajícím objektu. Z uliční strany nebude objekt 
pozměněn, proběhne pouze výměna oken, dveří a střešní krytiny. 

Objekt bude sloužit pouze k bydlení. Účelem stavby je rozšíření obytných prostor domu a 
vytvoření kvalitního a moderně řešeného bydlení jedné rodiny. Dojde k dispozičním změnám.   

Civilní výraz objektu nebude narušovat stávající okolní zástavbu. Budou použity kvalitní řemeslné 
výrobky. Navrhované úpravy a barevnost fasády je v souladu s konceptem celého domu.  

Pozemek se nachází ve vlastnictví stavebníka. V současné době je využíván jako objekt pro 
bydlení, tato funkce nebude nijak pozměněna, pouze dojde k rozšíření bytových prostor, respektive 
k navýšení podlahové plochy bytu za účelem dosažení lepšího bytového komfortu. 

Hlavní hmota objektu je do tvaru L. Hlavní hmota viditelná z ulice bude mít zachovaný stávající 
vzhled a bude zastřešena sedlovou střechou. Poloha hřebene a sklon do ulice bude zachován. Dalšími 
limitními faktory, ovlivňující celkové dispoziční a architektonické řešení, byly specifické podmínky a 
požadavky investora. Navržené dispoziční uspořádání vychází z možností, potřeb a přání investora, 
technických požadavků na výstavbu.  

 

Dispoziční řešení: 

Hlavní vstup do rodinného domu zůstává řešen z ulice Pechova. V rámci přízemí dojde zejména k 
dispozičních změn. Dojde k propojení obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou, vytvoří se balkón směrem 
do zahrady a z nevyužitého pokoje vznikne pracovna, vniknou úložné prostory. Propojení 1.NP a 
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podkroví bude vyřešeno novým železobetonovým monolitickým schodištěm. V podkroví vzniknou na 
místo původní půdy 2 pokoje, ložnice a koupelna.  
 Vstup na zahradu a dvorek zůstává řešen z 1PP, propojení sklepu a přízemí je stávajícím 
schodištěm. Schodiště bude pouze vizuálně upraveno. Úpravy se budou týkat také suterénních prostor, 
kde dojde k modernizaci a zpříjemnění prostorů sklepu a skladovacích prostor. 
 Odvětrání prostor zůstává řešen přirozeně okenními otvory, osvětlení je také zajištěno okenními 
otvory, světlíky, světlovody a dále se bude využívat umělé osvětlení. 
 Přístavbou a stavebními úpravami objektu dojde z rozšíření stávající obytné plochy a k celkové 
modernizaci objektu.  

Projekt předkládá přístavbu a stavební úpravy stávajícího objektu nevyhovujícího po stránce 
užívání a zohledňuje přání investora, splňuje stavebně technické požadavky na výstavbu, využívá 
soudobé možnosti a dostupné technologie, postupy a procesy. 

Situačně je místo stavby určeno charakterem okolní výstavby. Respektuje danosti a charakter 
okolí. 

 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

 Plocha stavebního pozemku  156,3 m² 
 Zastavěná plocha   87,2 m² 
 Zastavěná plocha s přístavbou  95,75 m2 
 
osvětlení: 
Denní osvětlení obytných místností odpovídá požadavkům ČSN 73 05 80. 
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 
 
orientace: 
Vzhledem ke stávajícímu tvaru objektu a umístění (řadová zástavba), jsou pokoje orientovány na 
východní a západní světovou stranu. 
 

d) technické a konstrukční řešení objektu 

     d.1) zemní práce 

Zemní (výkopové) práce se týkají vytvoření optimálních podmínek pro bezproblémové založení 
základu sloupu. Hloubení výkopové jámy a rýhy pro základové konstrukce budou provedeny ručně a s 
ručním začištěním.  

Přebytečná zemina bude využita pro navazující terénní úpravy, pro zpětné zásypy, případně 
bude odvezena na řízenou skládku. 

     d.2) základy 

Nové základové konstrukce jsou tvořeny monolitickou železobetonovou základovou patkou pod 
ocelovým sloupem v prostorách stávajícího dvora. Základová patka je navržena půdorysných rozměrů 
1500 x 1500 mm s horní hranou v úrovni -2,700 m. Materiálem základových konstrukcí je beton třídy C 
20/25-XC1, vyztužený betonářskou výztuží třídy B500B. 

Pod základové pasy a patky bude proveden podkladní beton třídy C 8/10-XC0 tloušťky min. 50 
mm.  

Založení nosných stěn domu se předpokládá na základových monolitických pasech z prostého 
betonu. Na obvodových ani vnitřních nosných stěnách nebyly patrné trhliny naznačující sedání domu, 
dá se proto předpokládat, že základové i svislé nosné konstrukce jsou v dobrém stavu. 

Při realizaci železobetonové patky budou dodrženy technické požadavky na provádění 
betonových konstrukcí.  
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     d.3) svislé konstrukce 

Svislé nosné zdivo: 

Stávající 

Stávající obvodové nosné zdivo: cihla plná pálená a smíšené zdivo, tl.  
– 500, 450, 300mm. 

Navržené 

 Nosné zdivo:   
 KMB SENDWIX M2914, tl.450mm(zdivo z vápenopískových kvádrů tl. 290mm a tepelné izolace 
 EPS tl.140mm, celková tl. zdiva 450mm) 
 
 tvárnice z autoklávovaného pórobetonu YTONG, P4-500, tenkovrstvá zdící malta YTONG, 
 300x249x499mm 
 

Vnitřní stěny - přizdívky: 
 tvárnice z autoklávovaného pórobetonu YTONG, P4-500, tenkovrstvá zdící malta YTONG, 
 300x249x499mm 
 
 Dělící příčky: 
 SDK konstrukce tl. 100, 150mm 
 
    d.4) vodorovné konstrukce 

V půdorysné části směrem do ulice nad 1NP jsou stávající trámové stropy - zůstanou stávající, 
dle statického posouzení se tento strop vyztuží. 

Nová stropní konstrukce nad 1NP vznikne v prostoru u schodiště a v části nové přístavby. 
Navržena je nová stropní konstrukce ze systému Porotherm vložky Miako a POT nosníky. Stropní 
konstrukce nad 1S je stávající. 

Nové železobetonové, nosné konstrukce budou tvořeny balkónovou deskou a s ní monoliticky 
spojenou stěnou tvořící zábradlí a ztužujícím věncem ve vrcholu zdiva nové části 2.NP, tento bude 
zároveň sloužit jako překlad nad rohovým oknem 2.NP. 

Konstrukce balkónu bude vynášena ocelovým, kruhovým sloupem a dále bude ze dvou 
stran, přiléhajících ke stávajícímu domu kotvena pomocí ocelových prvků do stávajícího ztužujícího 
věnce domu, konkrétní řešení kotevních prvků bude upřesněno v rámci navazující dokumentace 
v závislosti na skutečnostech zjištěných na stavbě. 

Ztužující věnec 2.NP bude řešen jako vysoký ŽB nosník, tvořící zároveň atiku okolo ploché 
střešní konstrukce. Na tomto věnci bude uložen typový strop firmy Porotherm, tvořený POT nosníky 
a vložkami Miako se zmonolitněním. V místě světlíků bude stropní konstrukce zesílena zdvojením 
POT nosníků podél světlíků. Při návrhu nosné konstrukce bylo uvažováno s přitížením střešní 
konstrukce kačírkem tl. 100 mm. 

 
     d.5) schodiště 

Z 1S do 1NP stávající schodiště s povrchovou úpravou.  
Nově je navržen schodišťový prostor z 1NP do 2NP, konstrukce schodiště bude železobetonová 

monolitická, kotveno do obvodových stěn. 
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     d.6) výtah 

Neuvažuje se. 
 

     d.7) krov 

Konstrukce krovu směrem do ulice bude ponechána, směrem do dvora bude provedeno 
odstranění stávajících krokví od stávající vaznice dále a osazení nových krokví. V místě ložnice a koupelny 
je stávající vikýř. Bude zachován sklon a výška hřebene. Některé prvky stávajícího krovu jsou svou 
polohou pro obytné podkroví nevyhovující, zasahují do nově navrženého prostoru koupelny a chodby. 
Statikem je navrženo nové řešení krovu – úpravy krovu, tak aby vzniklo moderní a kvalitní obytné podkroví, 
bez výškových a jiných překážek. 

Nově bude provedena skladba střešní konstrukce - týkající se nové střešní krytiny, pojistné střešní 
hydroizolace, teplené izolace (mezi a pod krokvemi) a parotěsné folie. Při konstrukci střechy, pokládce 
střešní krytiny a při celkovém řešení bude využito standardizovaných postupů a budou využity dostupné 
doplňky v rámci dodávky střešní krytiny. Jedná se o okrajové střešní tašky, větrací tašky, poloviční tašky, 
tašky prostupové, zachytávače sněhu, hřebenáče, držáky a příchytky, protisněhové zábrany, zábrany proti 
hnízdění ptactva a vniknutí hmyzu, větrací pás pod hřebenáč, držáky hromosvodů. Při konstrukci střechy 
musí být dodrženy veškeré požadavky a předpisy výrobce střešní krytiny! Dle bezpečného sklonu výrobce 
tašek-nutno realizovat vodotěsné podstřeší.  

Všechny dřevěné prvky krovu musí být před montáží opatřeny ochranným nátěrem LIGNOFIX! 
Maximální hmotnostní vlhkost zabudovaných dřevěných prvků nesmí přesáhnout 18%. Dřevo SI. 
Vnější viditelné dřevěné prvky budou ošetřeny 2xpolyuretanovým lakem s ochranou proti UV.  

Ve střešní šikmé konstrukci směrem do zahrady bude osazeno nové střešní okno a světlík.  
Z důvodu stávajícího řešení zůstávají směrem do zahrady dva sklony šikmé střešní konstrukce, 

proto musí být provedeno kvalitní oplechování styku střech. 
 
d.8) plochá střecha 

Konstrukce ploché jednovrstvé střechy bude realizována nad přístavbou. Hlavní nosná konstrukce 
ploché střechy bude Porotherm strop vložky Miako a POT nosníky 15/50 (vložka 150mm + betonová 
zálivka 60mm, tloušťka konstrukce celkem 210mm). Skladba konstrukce střechy je popsaná ve výkresech.  
Ve střešní konstrukci ploché střechy budou osazeny dva světlíky. Při údržbě střechy bude použit 
mobilní kotvící systém.  
Při realizaci ploché střechy je třeba postupovat dle technologických předpisů výrobců. Musí být 
dodrženy základní požadavky na provádění plochých střech jako např. dilatace nosné konstrukce 
střechy a styk různých konstrukcí, přetažení hydroizolace na svislé konstrukce, vyloučení tepelných 
mostů, musí být zajištěn sklon pro odtok, veškeré oplechování se provádí ve sklonu, zajištěna 
mechanická ochrana, hydroizolační vrstvu v koutech a nárožích vždy zesilujeme, případné větrací 
otvory chráníme proti vniku nečistot, hmyzu, ptactva dostupným doplňkovým sortimentem. 
Používáme pouze navzájem kompatibilní prvky a materiály. 
 Na střeše budou umístěny 2 solární kolektory pro ohřev teplé vody (kompletní systém Baxi-viz 
přiložený technický list firmy Baxi). Solární kolektory budou volně položené, zatížené betonovými 
dlaždicemi. Rozměry solárních kolektorů budou š 2187mm/ v 1147mm/ h 87mm, sklon panelu bude od 
40 do 55° - v případě sklonu kolektoru 55° nepřesáhne výšku od paty 1000mm. Ohřev bude sloužit 
pouze pro účely rodinného domu. 
 
     d.9) zastřešení 

Objekt bude zastřešen sedlovou a plochou střechou. Jednotlivé skladby jsou uvedeny v projektu. 
Střecha viditelná z ulice zůstává zachována jak svým hřebenem, tak svým sklonem.  

Skladbu střešního pláště, podmínky provětrání, zásady kladení krytiny a její použití je potřeba 
realizovat v souladu s podmínkami a předpisy předepsanými a určenými výrobcem! 
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     d.10) úpravy povrchů 

Vnější omítka - zahradní fasáda - se zateplením – silikátová omítka (perlinku nutno provést 
nejméně dvakrát, aby nedocházelo k popraskání rohů) 

Vnější omítka – uliční fasáda – stávající úprava. 
Všechny vnitřní zaomítané stěny budou opatřeny otěruodolnou disperzní malbou. Povrchy 

sádrokartonových stěn a stropních podhledů budou opatřeny otěruodolnou disperzní malbou pro 
sádrokarton. Podklad pod finální malířský nátěr bude opatřen systémovým penetračním nátěrem. 
Místnosti s mokrým provozem a sociální zařízení budou opatřeny keramickým obkladem. Spáry 
keramických obkladů budou vyplněny spárovacím tmelem. Spáry u vnitřních koutů a napojení na ostatní 
konstrukce budou řešeny pomocí silikonového tmele v barvě dle spárovací malty. 

Podlahy: keramická dlažba + keramický obklad, sokl (obklady a dlažby pokládány do 
hydroizolačního lepícího tmele). V pobytových místnostech je navržena vinylová podlaha z dílců lamel. 

Sokl bude tvořen plechovým prefa panelem FX.12., budou respektovány požadavky výrobce. 
Po dokončení stavebních prací bude celý objekt vymalován. Barva a způsob maleb bude 

upřesněna později, v průběhu realizace stavby. Konkrétní použití materiálů, barev a struktur bude 
upřesněno v průběhu realizace stavby. 

 
     d.11) výplně otvorů 

Nově navržené střešní okno, je plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Vstupní dveře a okenní 
konstrukce jsou plastové (U=1,1 W/m2K). Vnitřní dveře – použité typy: plné, prosklené, s fixní 
neotevíravou částí, částečně prosklené – do obložkových zárubní, zasouvací – obložkové zárubně. 
Design, členění a povrchová úprava dle stávajících již použitých prvků a dle určení investorem. Otvory 
ve stávajícím zdivu, které se ruší, budou zazděny na plnou šířku cihlami plnými pálenými na maltu 
MVC5. 
 
      d.12) izolace tepelné 

 Objekt bude zateplen certifikovaným zateplovacím systémem baumit s tl. izolačního jádra 
150mm polystyrenu EPS 70F včetně silikátové stěrky a probarvené silikátové omítky. Perlinku nutno 
provést nejméně dvakrát (aby nedocházelo k popraskání omítky). Budou použity systémové doplňky -
jedná se o lemování rohů, zakládací a ukončovací lišty, lišty pro uchycení parapetů a jiné. zateplovací 
systém může být proveden nejdříve po dvou měsících po provedení vnitřních omítek, aby došlo k 
dostatečnému vysušení zdiva. Zateplovací systém bude přetažen přes rám okenních otvorů cca 30mm. 
Další použití tepelných izolací v podkrovním prostoru, nové ploché střeše přístavby a přerušení 
tepelných mostů v místě napojení balkonu na obvodové zdivo. 

 
     d.14) klempířské a zámečnické výrobky 

Všechny klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu ve standardu Rheinzink 
„Quality zinc“ dle ČSN 73 36 10 a technologických předpisů dodavatele. Pro zamezení nebezpečí 
kontaktní koroze je nutno případné styky s jinými kovy a bitumenovými pásy přerušit (např. fólií). 
Tloušťky plechů určí dodavatelská firma podle druhů a velikosti dodávaných klempířských prvků. 
Veškeré klempířské prvky a konstrukce je nutno dilatovat ve vzdálenostech a způsobem předepsaným 
v technologickém předpise výrobce a dle ČSN 73 36 10. Z důvodu stávajícího řešení zůstávají směrem 
do zahrady dva sklony šikmé střešní konstrukce, proto musí být provedeno kvalitní oplechování styku 
střech. Zámečnické výrobky budou z žárově zinkované oceli. Veškeré svarové spoje budou začištěny a 
zabroušeny, volné konce trubek budou zavíčkovány. 

Veškeré výrobky budou dodány včetně kotvícího materiálu, ve venkovním nebo vlhkém prostředí 
budou tyto kotevní prvky v nerezové úpravě. 
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d.15) Vytápění a ohřev TUV 
 Vytápění a ohřev TUV bude plynovým nízkotlakým kondenzačním kotlem, ke kterému bude 
připojen externí zásobník teplé vody o objemu 150 litrů. 

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Výplně otvorů osazené v obvodovém plášti budou splňovat ČSN 73 05 40. Vstupní dveře a okna 
budou plastové, prosklené, s dělením (U=1,1 W/m2K). Stření okna a světlíky (U = 1,4 W/m2K) 
 
f) způsob založení objektu 

Pro nově budovaný ocelový sloup, bude vytvořena základová patka železobetonová 
1500x1500mm, výšky 600mm. Beton bude použit C20/25-XC1(pokud patka nebude pod hladinou 
podzemní vody) 

Při realizaci železobetonové patky budou dodrženy technické požadavky na provádění 
betonových konstrukcí, postup provádění je v souladu ČSN P ENV 13670-1 (provádění betonových 
konstrukcí) a ČSN 73 0210-2 (geometrická přesnost ve výstavbě). 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Stavba a její užívání nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 
Odpadové hospodářství při užívání objektu:  

Během užívání objektu bude vznikat běžný komunální odpad, jedná se o plasty, papír, sklo 
a biologický odpad. Město má pravidelný svoz odpadků. S možným vznikem nebezpečného odpadu 
není uvažováno.  

Odpadní dešťové vody budou zaústěny do stávající kanalizace. 
 
Výstavba 

Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.  Přesnou specifikaci konkrétních 
druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích 
projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály.  

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní 
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby 
(včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo 
odstranění a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů.  

V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných odpadů z výstavby, včetně návrhu 
jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.: 
 

Tabulka: Přehled předpokládaných odpadů z výstavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15  01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od 
nátěrových hmot a pod) 

N 

17 01 01 Beton O 

  17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

  17 02 01 Dřevo O 

17 04 05 Železo a ocel (kovový odpad) O 

  17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 010 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 
(minerální vata) 

O 

17 05 04 Zemina a kamení  O 

20 01 01 Papír a lepenka (sběrový papír) O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se 
zákonem č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající 
při stavbě budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č.381/2001Sb., Katalog 
odpadů.  
Odpady ze stavby budou zneškodněny dle zákona o odpadech takto:  

- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním zařízení,  
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů,  
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce. 

 
Provoz domu 
Nový druh odpadů z provozu domu nevzniká, nedojde ani k významnému navýšení jeho množství. 
 
Přehled stávajících druhů odpadů vznikajících v provozu, včetně návrhu jejich kategorizace podle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. je uveden v následující tabulce: 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 0101 Papírové obaly O 

15 0102 Plastové obaly O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Odpady jsou shromažďovány a zabezpečeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
v platném znění a jsou umístěny na vyhrazeném místě až do předání oprávněné osobě k odstranění. 
 
h) dopravní řešení 

 Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno jako dosud vstupem z ulice Pechova. Pro 
příjezd k domu bude využívána stávající silniční komunikace z ulice Pechova. Objekt je při veřejné 
dopravní komunikaci. Podél ulice je stávající vodorovné stání.  Plánovanými stavebními úpravami se 
nenavýší potřeba parkovacích míst, nedochází k navýšení bytových jednotek, dojde pouze k rozšíření 
obytných prostor domu (k navýšení podlahové plochy stávající bytové jednotky) za účelem vytvoření 
kvalitního a moderně řešeného bydlení jedné rodiny. Objekt bude sloužit pouze k bydlení.  

 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Bylo provedeno měření radonového indexu pozemku. Na základě posudku o stanovení 
radonového indexu pozemku, který je součástí projektové dokumentace, byla zjištěna střední kategorie 
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radonového rizika. Technická opatření zamezující vnikání radonu z půdního vzduchu do domu budou 
řešena pomocí dvou hydroizolačních pásů SBS z modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL a ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (viz přiložený technický list firmy DEKTRADE). 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při provádění všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodrženo nařízení vlády  
č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a musí se vycházet v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Projektová 
dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na 
stavby a s vyhláškou č. 398/2006 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Projektová dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně 
jejich dodatků a změn. 

 
 

V Brně, dne 06.05.2013       Lenka Holohlavská 
 

 



 
ZÁVĚR 
 

 V rámci bakalářské práci byla vyhotovena prováděcí projektová dokumentace, která může být 

použita k výstavbě rodinného domu dle platných právních požadavků, předpisů a norem. Cílem bylo 

navrhnout dům, který poskytne zázemí k trvalému bydlení čtyřčlenné rodiny. 
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