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Abstrakt  
 

Obsahem bakalářské práce je výstavba rodinného domu pro singles. Jedná se o dům se dvěma 

nadzemními patry a podkrovím. Dům obsahuje tři samostatné bytové jednotky a velkou 

společenskou místnost, kde se obyvatelé domu mohou scházet. Jeden z bytů je navržen jako 

bezbariérový.  Objekt je postaven z konstrukčního systému z keramických tvarovek 

(Porotherm). Stropy jsou keramobetonové s nosníky POT a vložkami MIAKO. Střecha nad 

převážnou částí objektu je konstruována jako plochá přitížená, podkroví je zastřešeno 

klasickým pultovým krovem. Střešní krytina je navržena na bázi měkčeného PVC. 

 

Klíčová slova 
 

Rodinný dům, novostavba, osoba s omezenou schopností pohybu, bezbariérový, cihlové 

zdivo, přitížená plochá střecha, pultová střecha 

 

Abstract 
 

The content of this thesis is to build a detached house for singles. It is a house with two floor 

and attic. The house consists of three separate units and a large lounge where the residents can 

socialize. One of the apartments is designed to be wheelchair accessible. The building is 

constructed of structural system Porotherm. Ceilings are ceramic – concrete with POT beams 

and insert MIAKO. The roof over most of the building is designed as a flat surcharge and the 

attic is sheltered by a counter conventional truss. Roofing is based on plasticized PVC. 

 

Keywords 
 

Detached  house, new building, person with reduced mobility, wheelchair accessible, 

brickwork, surcharge flat floor, shed roof  
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Úvod 

 
Cílem mé bakalářské práce je projekt novostavby rodinného domu pro tři samostatně 

bydlící osoby. Jedním ze zamýšlených obyvatelů projektovaného domu, je osoba 

s omezenou schopností pohybu (dále jen osoba na vozíku nebo vozíčkář) a této 

skutečnosti musí být projekt podřízen.  

 

Jedná se o dům s celkem třemi samostatnými bytovými jednotkami, z  nichž jedna je 

řešena jako bezbariérová, včetně garáže s krytým přístupem. Novostavba je situována na 

nezastavěných parcelách na okraji nově se rozvíjející obytné zóny v  Brně – Dolních 

Heršpicích. 

 

Cílem práce bylo zamýšlený dům navrhnout jak z hlediska dispozičního a 

architektonického, tak i stavebně technického, včetně posouzení vybraných technických 

aspektů. 

 

Součástí projektu je i zhotovení 3D modelu projektovaného domu v měřítku 1:75. 
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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY 

 

STAVBA:                                RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova 

OKRES:                                  Brno - město 

MÍSTO STAVBY:                 Obec:  Brno 

                                                 Katastrální území: Dolní Heršpice 

                                                 Parcely číslo: 308/2, 309/2 

 

 

INVESTOR:                           S-SUPPPORT s.r.o. 

                                                 Petr Svoboda 

                                                 Kohoutova 32,  Brno – Černá pole, 624 00 

 

IČ:                                            682 45 819 

Tel:                                           606 536 678,     Fax:        606 536 677 

E-mail:                                     petr.svoboda@s-support.cz 

 

PROJEKTANT:                    Petra Okřinová  

                                                 Obřanská 806, Bílovice nad Svitavou, 664 00 

 

IČ:                                            872 44 811 

Tel:                                           721 335 344,      Fax:         721 335 340 

E-mail:                                      peokri@seznam.cz 

 

VYPRACOVAL:                   Petra Okřinová 

CHARAKTER STAVBY:    Novostavba RD 

STUPEŇ PD:                         Pro provedení stavby 
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A.2. PODKLADY 

 

Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

 Stavební program a informace od investora, 

 Katastrální mapa (17. 10. 2012) 

 Polohopis objektů, výškopis a uliční čára  

 Polohopis inženýrských sítí od jednotlivých poskytovatelů (uvedené data, 

jednání či poskytnutí materiálů): 

 

- Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 23. 10. 2012 

- ÚMČ Brno – Dolní Heršpice  20. 10. 2012 

- E.on Česká Republika, s.r.o.  25. 11. 2012 

- RWE Česká Republika, a.s.  12. 11. 2012 

 

 

B. ÚDAJE O STAVBĚ 

B.1. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI 

ÚZEMÍ 

 

Místo stavby se nachází na okraji městské části Brno - Dolní Heršpice, na ulici 

Bernáčkova. Okolní zástavba je převážně určená pro bydlení.  

Pozemek se rozkládá na parcele číslo 309/2 a 308/2. Pozemek je převážně rovinatý a na 

západním okraji sousedí s místní komunikací (ulice Bernáčkova). Dotčené parcely číslo 

309/2 a 308/2 jsou vedeny v Katastru nemovitostí pro katastrální území Brno - Dolní 

Heršpice jako parcely k zástavbě  - plochy všeobecného bydleni (ozn. BO). 

Budovaný objekt je situován na pozemku složeného z parcel číslo 308/1 a 309/1. Tyto 

parcely jsou vedeny v katastrálním území  Brno - Dolní Heršpice jako parcely 

k zástavbě, kde se podle územního plánu předpokládá výstavba staveb pro všeobecné 

bydlení. Pozemek není vůbec zastavěn.  

Pozemek je převážně rovinatý s mírným svahováním k napojení na ul. Bernáčkovu (na 

západní hranici pozemku). Lokalita je napojena na stávající komunikaci města. 

Pozemek v současné době není oplocen a není znemožněno přístupu cizích osob. Na 
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parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň a plocha parcely je pokryta částečně 

udržovaným travním porostem. 

 

B.2. O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH 

VZTAZÍCH 

Pozemek se rozkládá na parcele číslo 309/2 a 308/2 na okraji městské části Brno-Dolní 

Heršpice. Pozemek je převážně rovinatý a na západním okraji sousedí s místní 

komunikací - ulicí Bernáčkovou. Dotyčné parcely číslo 309/2 a 308/2 jsou vedeny 

v Katastru nemovitostí pro katastrální území Brno-Dolní Heršpice jako parcely 

k zástavbě  - plochy všeobecného bydleni (ozn. BO). Stávající parcela je nezastavěná, 

jedná se o stavbu na volném prostranství s ohledem na okolní zástavbu. Pozemek 

sestávající ze dvou parcel je ve vlastnictví investora a není zatížen žádnými břemeny. 

 

C.  PRŮZKUMY A NAPOJENÍ 

- PROVEDENÉ PRŮZKUMY 

Při zpracování dokumentace se vycházelo z podkladů a průzkumů uvedených v části 

A.1.2. a A.3.1. 

- NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Příjezd k objektu je zajištěn ze 

západní hranice pozemku stávajícím sjezdem na ul. Bernáčkovu. Jedná se o klasickou 

komunikaci místního významu, z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní 

obslužnou komunikaci.  

- NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu přípojkou: 

 splaškové kanalizace 

 dešťové kanalizace 

 vody 

 plynoinstalace 

 elektro NN 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Stavba:   RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova 

Označení 

A 

Petra Okřinová 

 

  5 

 

C.1. ÚDAJE O PROVEDNÝCH PRŮZKUMECH 

Jako podklady slouží tyto dokumenty: 

 Geologický průzkum a radonový index– průzkum neproveden, ale 

dohledáno měření okolních staveb -  zemina F3 ( => návrh základů), na 

základě provedených radonových průzkumů okolních staveb je 

uvažováno s nízkým radonovým rizikem (=> návrh protiradonové HI) 

 V papírové podobě polohopis pozemku.  

 Inženýrské sítě bez kót a jejich poloha (profily dešťové kanalizace a 

vodovodu, NN, plynoinstalace) 

 Katastrální mapa 

 

C.2. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Napojení na dopravní infrastrukturu je na západní hranici pozemku z ulice Bernáčkova.      

Příjezdová komunikace bude provedena jako součást stavby.  

C.3. NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Na pozemek budou přivedeny přípojky: plyn, vodovod a elektřina NN do pilíře na 

hranici pozemku. Kanalizace bude oddílná. Dešťová kanalizace bude napojena na 

stávající veřejnou kanalizaci na ulici Bernáčkova, splašková kanalizace bude napojena 

na veřejnou splaškovou kanalizaci na parcelách 309/1 a 307 ( na východní hranici 

pozemku).  

 

D. ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 

ORGÁNŮ 

Veškeré požadavky i podmínky byly respektovány a v tomto stupni projektové 

dokumentace jsou zapracovány v souladu s požadavky dotčených orgánů (které 

projektovou dokumentaci písemné odsouhlasily). Vyskytne-li se skutečnost, která 

nebyla projektantovi známa do doby vydání této projektové dokumentace, bude tato 

neprodleně zapracována a předložena všem účastníkům stavebního řízení k 

odsouhlasení. 
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E. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA 

VÝSTAVBU 

Při provádění stavebně montážních prací je nutno dodržet technologické předpisy 

výrobců jednotlivých materiálů a zařízení. Dále je nutné dodržet veškeré obecné 

technické požadavky na výstavbu. 

 

Při návrhu bylo vycházeno z následujících právních předpisů a norem: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), 

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

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

Objekt bude realizován v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Jedná se o zděný objekt členitého 

tvaru provedený klasickými technologiemi.  

Z hlediska akustiky nebude provoz objektu znamenat hlukovou zátěž, nebudou zde 

řešeny žádné zdroje hluku.  

Objekt je vytápěn dvěma plynovými kotli a splňuje normu ČSN 73 0540-2 – Tepelná 

ochrana budov a její požadavky.  

Objekt obsahuje i bezbariérový byt pro vozíčkáře, který splňuje všechny požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecních technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Zároveň je zřízen i bezbariérový přístup do budovy a 

společných prostor.  

Obecné požadavky (z hlediska požárního, z hlediska minimálních vzdáleností k ostatním 

pozemkům a budovám apod.) budou dodrženy.  

 

F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO 

PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE 

§ 104 ods. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Pozemek se nachází dle územního plánu na ploše určené pro zastavění – plochy pro 

všeobecné bydlení (ozn. BO). Toto znamená, že slouží především k bydlení (podíl 

hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60 %, ve stabilizovaných plochách musí být 

zachován charakter stávajících staveb pro bydlení). 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Stavba:   RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova 

Označení 

A 

Petra Okřinová 

 

  7 

 

 

Podmínky dané územním plánem: 

 odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku nebo v 

docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo veřejná prostranství 

 za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě 

Jedná se o rodinný dům s dvěma nadzemními podlažími a podkrovní nástavbou. Dům 

není podsklepený, parkováním je řešeno na vlastním pozemku. Objekt není objemově 

výrazně rozdílný od okolní zástavby. Zastavěná plocha je 327,41 m
2
. Výstavba domu je 

tedy v souladu s územním plánem města Brna a splňuje územně plánovací informace 

staveb dle §104 ods.1. Stavebního zákona. 

 

 

G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ 

A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ PRO 

TOTO ÚZEMÍ 

Přístupové komunikace a přípojky veřejných sítí budou hotové před dokončením 

stavby. 

Podmiňující stavební činností, předcházející vlastní výstavbě navrhovaného rodinného 

domu, je možnost napojení stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou 

kanalizaci, dešťovou kanalizaci, elektro NN a plynovou přípojku. Přípojky 

inženýrských sítí budou připraveny a zakončeny na pozemku investora. Dále bude 

pozemek napojen na dopravní infrastrukturu města Brna. Jiná opatření v dotčeném 

území nejsou nutná. Stavba zatím není realizována. 

 

 

H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 

 Zahájení výstavby:   15. 2. 2015 

 Dokončení výstavby:  30. 6. 2016 
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I. STATISTICKÉ ÚDAJE 

Vzhledem k charakteru objektu a jejímu konstrukčnímu řešení jsou odhadovány 

náklady cca 12,8 mil. Kč 

Plocha pozemku:    1978,30 m
2
 

Zastavěná plocha RD:   327,41 m
2
 

Zpevněná plocha:    356,44 m
2
 

Výška hřebene RD:    10,250 m
2
 

Počet bytů:     3 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 7. 4. 2013      Petra Okřinová 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

IDENTIFIKACE STAVBY 

 

STAVBA:                                RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova 

OKRES:                                  Brno - město 

MÍSTO STAVBY:                 Obec:  Brno 

                                                 Katastrální území: Dolní Heršpice 

                                                 Parcely číslo: 308/2, 309/2 

 

 

INVESTOR:                           S-SUPPPORT s.r.o. 

                                                 Petr Svoboda 

                                                 Kohoutova 32,  Brno – Černá pole, 624 00 

 

IČ:                                            682 45 819 

Tel:                                          606 536 678,     Fax:        606 536 677 

E-mail:                                     petr.svoboda@s-support.cz 

 

PROJEKTANT:                    Petra Okřinová  

                                                Obřanská 806, Bílovice nad Svitavou, 664 00 

 

IČ:                                           872 44 811 

Tel:                                          721 335 344,      Fax:         721 335 340 

E-mail:                                     peokri@seznam.cz 

 

VYPRACOVAL:                   Petra Okřinová 

CHARAKTER STAVBY:    Novostavba RD 

STUPEŇ PD:                         Pro provedení stavby 

 

PODKLADY 

Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

 Stavební program a informace od investora, 

 Katastrální mapa  

 Polohopis objektů, výškopis a uliční čára  

 Polohopis inženýrských sítí (jednotlivý poskytovatelé -  Brněnské vodárny a 

kanalizace a.s., ÚMČ Brno – Dolní Heršpice, E.on Česká Republika, s.r.o., RWE 

Česká Republika, a.s.) 
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.A. ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Objekt je navržen na parcele 308/2 a 309/2. Na okraji zástavby městské části Brno – 

Dolní Heršpice. Okolní zástavba je převážně určená pro bydlení.  

Staveniště je převážně rovinaté s mírným svahováním od napojení na ul. Bernáčkovu 

(na západní hranici pozemku), lokalita je určena k zástavbě - plochy všeobecného bydleni 

(ozn. BO). Lokalita je napojena na stávající komunikaci města. Pozemek v současné době 

není oplocen a není znemožněno přístupu cizích osob. Na parcele se nevyskytuje žádná 

vzrostlá zeleň a plocha parcely je pokryta částečně udržovaným travním porostem. 

Napojení na dopravní infrastrukturu a příjezd na pozemek a také přístup pro pěší bude zajištěn 

z místní městské komunikace na západní hranici pozemku z ulice Bernáčkova. Příjezdová 

komunikace bude provedena jako součást stavby. 

 Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na 

ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště se bude 

nacházet na pozemku investora v katastrálním území Brno- Dolní Heršpice na parcelách č. 

308/2 a 309/2. Pozemek bude využit pro skladování materiálu určeného na stavbu a jako 

zařízení staveniště.  

1.B. URBANISTICKÉ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Stavba není v rozporu s územním plánem. Část obce, v níž se pozemek nachází je zastavěna 

převážně stavbami pro bydlení. Z architektonického hlediska, je objekt rodinného domu 

navržen jako novostavba pro 3 osoby. 

 Objekt se skládá ze 2.NP a podkroví a je rozdělen na 3 samostatné bytové jednotky. Půdorys 

objektu je členitý a zabírá plochu o výměře 327,41 m
2
.  

Střecha nad převážnou částí objektu je konstruována jako plochá přitížená. Na jižní straně 

budovy v místě nad obývacím pokojem a kuchyní bytu vozíčkáře (v úrovni 2.NP), a také 

v místě nad obývacím pokojem bytu ženy (v úrovni podkroví) je střecha řešena jako plochá - 

terasa s betonovou dlažbou na terčích. Terasy navazují přímo na přilehlé pokoje – v 2.NP – 

obývací pokoj bytu muže, v podkroví – ložnice bytu ženy. Podkroví je zastřešeno klasickým 

pultovým krovem. Střešní krytina je navrhována z folie na bázi měkčeného PVC – P, 

vyztužená polyesterovou tkaninou (Sikaplan – G15 – 03) – barvy: zinková šedá, RAL: 7035. 

Na Foliovou krytinu budou horkovzdušně upevněny doplňkové profily, imitující vzhled 

plechové krytiny. (docílíme, tak tzv. „vzhledu imitace falcové krytiny“). Pultovou střešní 

konstrukcí prostupuje nerezový předvěšený komín, který slouží pro odvod spalin 

z kondenzačních kotlů umístěných v technické místnosti. Je jedním z dominantních prvků 

stavby a dodává jí moderní ráz. 
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Obvodový plášť domu je navržen jako kontaktní zateplovací systém s organicky vázanou 

celoprobarvenou omítkou (zrno 2 mm). Omítka bude provedena ve světlých barvách (bílá, 

RAL: 9003). Spodní část soklu je zateplena  XPS, s povrchovou úpravou Teraco – (barvy:  

Granitová šeď, RAL: 7024). 

Objekt má dva hlavní vchody, první ze severní strany a druhý, bezbariérový, ze západní 

strany. Prvním vchodem se dostaneme do společných prostor, ze kterých jsou v 2.NP vstupy 

do dvou bytových jednotek. Druhým bezbariérovým vchodem se dostaneme k bezbariérové 

bytové jednotce a společenské místnosti. Jako výplně stavebních otvorů budou použita 

dřevěná okna, převážně zasklená izolačním trojsklem plněným argonem a dřevěné dveře se 

sendvičovou konstrukcí křídla - rám křídla je tvořen dřevěnými lepenými hranoly a jejich 

střed je vyplněn PU – pěnou. Celé dveře jsou překryty překližkovou deskou, bez prosklení 

nebo s prosklenými částmi (z izolačního trojskla, plněného argonem). 

 K objektu náleží 3 parkovací místa, z toho 2 venkovní krytá a 1 bezbariérové garážové. 

Parkovací stání jsou přístupná ze západní hranice pozemku, venkovní jsou kryta dřevěnou 

pergolou. 

Materiál pro oplachování byl zvolen od firmy Lindab – řada Ellite, kterému je základem 

kvalitní ocelový plech a jehož povrch je možný udělat v barevném provedení dle vzorníku 

NCS a RAL. Povrch plechu je poplastován, a také je opatřen několika různými, vysoce 

účinnými, ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je 

vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího 

prostředí. 

 

1.C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – POPIS  POZEMNÍCH STAVEB A  

ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

Jedná se o nepodsklepený objekt s dvěma nadzemními patry (1.NP, 2.NP) a podkrovní 

nádstavbou.  

 

1.C.1 ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Založení objektu je navrženo jako plošné založení na základových pasech z prostého betonu 

C16/20 X0. Prostor mezi základovými konstrukcemi bude vyplněn vespod nasypanou 

zeminou a na svrchní části štěrkopískem a a tyto vrstvy budou zhutněny na 250 kPa. Na 

základových konstrukcích bude provedena podkladní deska v tl. 150 mm z betonu C 20/25 

XC2, do které bude vložena síť Kari 8/100x8/100 mm (ustálená hladina podzemí vody 

nedosahuje hloubky základové spáry). 
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1.C.2 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  

Objekt je zděný z keramických tvárnic (obvodové zdivo – PTH 40 Eko+, nosné zdivo – PTH 

30 Profi, PTH 25 AKU SYM, příčky PTH 11,5 AKU, PTH 14 Profi) vyzdívaných na maltu 

pro tenké spáry.  

1.C.3 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm. Tvoří ji nosníky POT 160 a keramické 

vložky MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 8/50 PTH. Nosníky jsou po osové vzdálenosti 500 mm, 

uložení nosníku na nosných zdech je 125 mm. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Nosníky 

s MIAKO vložkami jsou zmonolitněny betonem C25/30, do monolitické vrstvy bude vložena 

kari-síť ø 8 s oky 100x100mm.  

V některých částech objektu je navržen monolitický železobetonový strop – C25/30 - 

s vázanou výztuží B500, a to z důvodů návaznosti na některá konstrukční řešení.  

Železobetonová stropní konstrukce je navržena v místech: 1NP -  v prostorách nad obývacím 

pokojem (bytu vozíčkáře) a nad prostorami sklepů, technické místnosti, zádveří_1,  

chodby_1; 2NP – v prostorách nad obývacím pokojem (bytu ženy) a nad dalšími částmi bytu 

ženy jako jsou: WC, kuchyně s jídelnou, spíž, šatna a zádveří. Prostupy ve stropech je nutno 

zachovat dle projektové dokumentace. Nadpraží otvorů ve stěnách jsou tvořena systémovými 

překlady Porotherm (Porotherm 7 , Porotherm 11,5 ) nebo železobetonovými průvlaky. 

1.C.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střecha nad převážnou částí objektu je konstruována jako plochá přitížená a podkroví je 

zastřešeno klasickým krovem. V místech, kde jsou terasy, je střecha tvořena skladbou 

s nášlapnou vrstvou ve formě betonových dlaždic na terčích. Podkroví je zastřešeno 

klasickým pultovým krovem. Střešní krytina je navrhována z folie na bázi měkčeného PVC – 

P, vyztužená polyesterovou tkaninou (Sikaplan – G15 – 03) – barvy: zinková šedá, RAL: 

7035.   Na povrch foliové krytiny budou horkovzdušně upevněny doplňkové profily, imitující 

vzhled plechové krytiny. 

Na střešní konstrukci bude nainstalován systém, který chrání osoby před pádem při údržbě 

střechy. Je zde zvolena kombinace záchytných bodů a zádržných lan, které umožňují osobám 

bezpečný pohyb při údržbě po celé ploše střechy. Detailní rozmístění kotvících prvků je 

obsaženo ve výkresech – střecha ST1, ST3, střecha ST4. Tento systém je od firmy 

TOPSAVE.  

1.C.5 OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť domu je navržen jako kontaktní zateplovací systém, tvořený minerálními 

fasádními deskami s podélnou orientací vláken o tl. 140 mm, na povrchu s organicky vázanou 

celoprobarvenou omítkou (zrno 2 mm). Omítka je volena ve světlém odstínu (bílá, RAL: 

9003).  
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Spodní část soklu je zateplena  XPS, s povrchovou úpravou Teraco – (barvy:  Granitová šeď, 

RAL: 7024). 

1.C.6 IZOLACE PROTI VLHKOSTI 

V základové konstrukci je ochrana proti vodě a tepelným mostům tvořena perimetrem z  

extrudovaného polystyrénu XPS – tl. 80 mm. Hydroizolace u založení zdiva je tvořena dvěma 

asfaltovými pásy - Glastek 40 mineral (SBS modifikovaný asf. pás, vložka – skleněná, 

(200g/m
2
), horní povrch: separační posyp, dolní povrch: separační folie, způsob stabilizace: 

bodové natavení k podkladu (přesah podelně 8 cm, čelně 10 cm)); Elastek 40 mineral (SBS 

modifikovaný asf. pás, vložka - polyesterová (200g/m2), horní povrch: separační posyp, dolní 

povrch: separační folie, stabilizace: celoplošné natavení k asf. pásu (přesah podelně 8 cm, 

čelně 10 cm). Asfaltové pásy jsou zakončené 300 mm pod terénem a 300 mm nad terénem. 

 

1.C.7 IZOLACE TEPELNÉ 

Tepelná izolace podlah v 1NP je z polystyrénových desek firmy ISOVER, EPS 200S o 

tl. 120 mm, v garáži je jeho výška snížena na tl. 100 mm z důvodu vyšší roznášecí betonové 

desky a zachování stejné výšky nášlapné vrstvy. 

 

Tepelnou izolaci plochých střech zajišťuje izolace Isover EPS 200S tl. 200 mm. Na šikmé 

střeše nad podkrovím je nadkrokevní tepelná izolace z EPS 100S tl.200 mm. Izolaci 

obvodového zdiva tvoří kontaktní zateplovací systém s organicky vázanou celoprobarvenou 

omítkou - zrno 2 mm, barva - bílá, RAL: 9003 a tepelná izolace z minerálních fasádních 

desek s podélnou orientací vláken o tl.140 mm. 

1.C.8 PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTUKCE 

Příčky jsou navrženy z keramických pálených cihelných příčkovek - PTH 11,5 Profi, PTH 14 

Profi. V podkroví jsou konstrukce příček (systému Rigips) provedeny ze systémových 

tenkostěnných profilů z pozinkovaného plechu (nebo je možno tenkostěnné hranoly nahradit 

hranoly dřevěnými), které jsou opatřeny jednoduchým oploštěním  ze sádrokartonové desky 

RB (A), při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF(DF). Pro prostory se zvýšenou 

vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky RBI (H2) nebo i impregnované 

protipožární desky RFI (DFH2). Do dutiny příčky bude vkládána minerální izolace. 

Ve většině částí objektu budou provedeny štukové omítky. Veškeré konstrukce stěn a stopů 

budou vymalovány nebo obloženy obkladem dle projektové dokumentace. 

1.C.9 PŘEKLADY 

Nadpraží otvorů ve stěnách jsou tvořena systémovými překlady Porotherm (Porotherm 7, 

Porotherm 11,5) nebo železobetonovými průvlaky. Stropy jsou tvořeny stropními nosníky a 

keramickými vložkami MIAKO. 
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1.C.10 VÝPLNĚ OTVORŮ VNITŘNÍCH  

Jako výplně vnitřních otvorů jsou použity interiérové dveře od firmy Sapeli, v růžných 

provedeních (posuvné na stěnu, otočné do pouzdra) . 

1.C.11 VÝPLNĚ OTVORŮ VENKOVNÍCH 

Jako výplně stavebních otvorů budou použita dřevěná okna, převážně zasklená izolačním 

trojsklem plněným argonem - Solid comfort SC78, distanční teplý nerezový rámeček (12-12 

SWS) a dřevěné dveře se sendvičovou konstrukcí křídla - rám křídla je tvořen dřevěnými 

lepenými hranoly, jejichž střed je vyplněn PU - pěnou, celé dveře jsou překryty překližkovou 

deskou, bez prosklení nebo s prosklenými částmi (z izolačního trojskla, plněného argonem). 

Garážová sekční vrata jsou navržena s lamelovým povrchem v barvě dveří a oken - od firmy 

Lomax. 

 

1.C.12 PODLAHY 

Podlahy ve společných prostorách, na chodbách, WC, koupelnách, technické místnosti a 

kuchyních s jídelnami - je  navržena keramická dlažba s keramickým soklem. V pokojích, 

ložnicích, obývacích pokojích, šatnách a pracovnách je navržena laminátová podlaha s 

podlahovou lištou. Minimálně v prostorách, kde je předpokládaný pohyb vozíčkáře, je nutné 

volit protiskluzové krytiny se součinitelem smykového tření 0,5. V místech přechodů jsou 

lišty z eloxovaného hliníku. Veškeré skladby podlah jsou podrobněji popsány ve výpisech 

skladeb. 

 

1.C.13 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ 

V objektu jsou vnitřní omítky stropů uvažovány jednovrstvé štukové na hloubkově 

penetrovanou stropní konstrukci. Stěny budou omítány třívrstvou omítkou (štuk – jádro – 

přednástřik) o celkové tloušťce 10 mm. Veškeré konstrukce stěn a stropů budou vymalovány 

nebo obloženy obkladem dle projektové dokumentace. 

1.C.14 POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍ 

Obvodový plášť rodinného domu je navržena jako kontaktní zateplovací systém – minerální 

fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 140 mm, s organicky vázanou celoprobarvenou 

omítkou - zrno 2 mm. Spodní část soklu je zateplena  XPS, s povrchovou úpravou Teraco – 

(barva:  Granitová šeď, RAL: 7024). 

Veškeré spojovací materiály, nacházející se v exteriéru, musí být vyrobeny z materiálů 

nepodléhající korozi (např.: nerez ocel, hliník, žárově-zinková ocel, …) nebo opatřeny 

nátěrem.  

Případné nátěry dřevěných konstrukcí budou prováděny dle technologických předpisů 

výrobců, podklad musí být dostatečně očištěn a odmaštěn.  
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Na stavbě byly požité materiály navrženy s důrazem na bezúdržbovost – sklo, nerez ocel, 

poplastovaný plech, atd.. 

1.C.15 PODHLEDY 

Podhledy budou sádrokartonové a jsou umístěny v komunikačních prostorách a neobytných 

místnostech, kde budou sloužit k zakrytování rozvodů TZB k jednotlivým bytovým 

jednotkám.  

1.C.16 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení střešního žlabu a 

svodu z šikmé střechy nad podkrovím, oplechování atiky, apod. Oplechování bude provedeno 

z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách o tl. 0,6-

0,7mm – Lindab – typ: Elite (poplastovaný). 

Podrobný výpis prvků je uveden ve výpisu klempířských výrobků. 

1.C.17 KONSTUKCE PŘEKONÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ROZDÍLY 

Schodiště je navrženo jako dvojramenné s mezipodestou. Schodiště má 18 stupňů, výška 

stupně: 177,78 mm, šířka stupně: 270 mm. Nosná konstrukce schodiště je navržena jako 

železobetonová deska z betonu C 25/30 XC1, vyztužená prutovou výztuží B500, v tl. 150 

mm. Krytí výztuže bude 25 mm. Nášlapné plochy stupňů budou obloženy obkladem tl. 10 

mm z keramické slinuté dlažby na tmel, o rozměrech 30 x 30 cm (RAKO – 65S antracit).  

V objektu v 2.NP – Byt C - byt ženy – (v levém zadním rohu) je navrženo jednoramenné 

zalomené dřevěné schodnicové schodiště. Schodnice jsou oboustranné, jsou kotvené do boční 

konstrukce, v místě mezipodesty jsou kotveny do podestových nosníků. Nášlapnou vrstvu 

schodiště tvoří dřevěné stupnice. Schodiště obsahuje i podstupnice – zapuštěné o 20 mm. 

Schodiště vede z 1NP (prostor schodiště s pracovnou) do 2NP podkroví (ložnice ženy). 

Schodiště je kotveno do stropní konstrukce a vnitřních nosných zdí POROTHERM 40 Profi 

na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi P10 . Schodiště tvoří 18 stupňů, výška 

stupně 180,56 mm, šířka stupně 280 mm.  

 

1.D. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je ze západní strany 

z ulice Bernáčkovy. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska 

funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemek budou přivedeny 

přípojky vodovodu, plynu, NN a dešťové kanalizace z inženýrských sítí vedených pod ulicí 

Bernáčkova. Přípojka na splaškovou kanalizaci povede vzadu za domem přes zahradu, až na 

parcely číslo 309/1 a 308/1 a 307 (z východní hranice pozemku). 
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1.E. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

PARKOVACÍ MÍSTA 

K objektu náleží 3 parkovací místa, z toho 2 venkovní krytá a 1 bezbariérové garážové. 

Venkovní parkovací stání jsou kryta dřevěnou pergolou s polykarbonátovou krytinou. Vjezd 

na tato stání bude zřízen ze západní hranice pozemku, z komunikace ulice Bernáčkova. 

Přípojky (voda, plyn, elektřina) budou vedeny ze sousedních parcel č. 309/3 – zelený pás a 

311/1 – místní komunikace, kolmo k hranici pozemku, kde bude zřízena rozvodná skříň. 

Objekt je napojen na dešťovou a splaškovou kanalizaci, tato je přivedena na pozemek 

investora. Voda ze střechy bude svedena do dešťové kanalizace. 

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Splašková kanalizace rodinného domu bude napojena do hlavního stávajícího řadu ŽBET DN 

1200 na parcelách 308/1, 309/1, 307. Napojení na hlavní řad a vyvedení potrubí PVC DN 150 

přes zahradu až na parcelu 308/1, 309/1, 307 (na východní hranici pozemku). Přípojka 

splaškové kanalizace bude provedena v profilu PVC DN 150 a bude ukončena revizní 

šachtou.  

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 

Dešťová voda z rodinného domu bude svedena do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace 

rodinného domu bude napojena do stávající odbočky na uliční řad ŽBET DN 300. Napojení 

na hlavní uliční řad a vyvedení potrubí PVC  DN 150 na parcele 311/2 místní komunikace – 

ul. Bernáčkova (na západní hranici pozemku). Přípojka dešťové kanalizace bude provedena 

v profilu PVC DN 150 a bude ukončena revizní šachtou.  

PŘÍPOJKA VODY 

Přípojka vody je navrhována ze stávajícího vodovodního řadu PVC 100. Přípojka bude 

provedena na pozemek investora a bude ukončena vodoměrnou šachtou.  

PŘÍPOJKA ELEKTŘINY 

Rodinný dům bude napojen na místní sítě – rozvod NN - kabelové vedení NN 4x150 1–

NAVY J. Připojení NN bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelu do nové kabelové 

připojovací skříně. Tuto úpravu provede provozovatel distribuční soustavy. Nová skříň 

elektroměru bude osazena vedle nové připojovací skříně SS100 v uličním oplocení rodinného 

domu. Přípojka z rodinného domu do elektroměrového rozvaděče bude provedena zemním 

kabelem CYKY 4x10 mm.   
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OSVĚTLENÍ 

V prostorách domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým.   

PŘÍPOJKA PLYNU 

Plynová přípojka rodinného domu bude provedena ze stávajícího plynovodního řadu STL PE 

90 na pozemek investora, a bude ukončena HUP na hranici pozemku. Měření a regulace 

plynu budou osazeny v příslušném pilíři uličního oplocení rodinného domu.  

OHŘEV VODY A VYTÁPENÍ 

Ohřev vody a vytápění domu budou zajišťovat dva plynové kondenzační kotle - Viessmann – 

Vitodens-200-W, umístěné v místnosti – 1.09 Technická místnost.  Protože jsme zvolili 

plynový kondenzační kotel => spaliny jsou do teploty 70°C => postačí komín o průměru 100 

mm v plastu – v našem případě od firmy RICOMGAS. V každém bytě bude tzv. předbytová 

předávací stanice s poměrovým měřením tepla (obsahující: deskový výměník, čerpadlo, měřič 

spotřeby tepla, termostat). Každá předávací stanice bude umístěna ve skříni o rozměrech 

400x400x120 mm (rozměr samotné stanice 180x180 mm). Vytápění v bytech je doporučeno 

pomocí podlahového vytápění (podlahová konstrukce je navržena s dostatečným místem pro 

případné podlahové vytápění – všech druhů), kvůli zachování prostorné dispozice bytů. 

V koupelně bude podlahové vytápění doplněno o tzv. „žebříčkový radiátor“ – KORADO. 

V případě, že by investor preferoval vytápění klasickými radiátory, není toto problém – 

nicméně alespoň v bezbariérovém bytě – A – Byt vozíčkáře bych doporučovala ponechat 

podlahové vytápění – z důvodů snadnější manipulace osoby na vozíku v prostoru! 

Předběžným výpočtem, určení dimenze u specialisty p. Kratiny:  474 m
2
*2,8= 1327,2 *30W= 

39 316 W => do 50 Kw => průměr rozvodů v mědi 32 mm. 

VZDUCHOTECHNIKA: 

V rámci vzduchotechniky je řešeno nucené podtlakové odvětrání hygienických místností.  

Kuchyňské digestoře jsou řešeny pouze jako uhlíkové. 

 

1.F.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO 

OCHRANY 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě ani provozu se 

nepředpokládá použití technologii, materiálů a látek ohrožující životní prostředí.  

Běžné odpady, vyprodukované během stavby, budou likvidovány. Využitelné odpady budou 

recyklovány, spalitelné odvezeny do spalovny, nevyužitelné a nespálené pak uloženy na 

skládce. Při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají. Vytápění je navrženo 
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dvěma plynovými kotli, domácí spotřebiče jsou elektrické. Emise z automobilové dopravy 

budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. 

 Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna vývojem celkového 

znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované stavby.  

Stavební práce ve venkovním prostoru budou probíhat od 7:00 do 18:00 hod. a budou 

dodrženy schválené limity hluku stanovené § 12 odstavec 5 nařízení vlády v platném znění, tj. 

60dB. Majitelé a nájemci okolních objektů budou seznámeni s prováděním a průběhem 

stavebních prací.  

Při výstavbě bude pamatováno zejména na maximálně možné vyloučení prašnosti. Při 

realizaci stavby nesmí docházet k znečištění veřejných komunikací. Bude zajištěn trvalý úklid 

vozovky před budovou. 

Přebytečná zemina z výkopů se odveze na skládku. 

 

1.G.  ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

Rodinný dům obsahuje jednu samostatnou bezbariérovou jednotku, proto je zahrnuto řešení 

bezbariérového přístupu do domu, též bezbariérové řešení společných prostor a pohyb okolo 

domu. Je zajištěna možnost přejezdu z bezbariérové garáže až do bezbariérového bytu vnitřní 

částí domu. Dům byl s tímto záměrem osazen na předem vybranou parcelu s převážně 

rovinatým okolním terénem, s dobrým přístupem k bezbariérové MHD,  v blízkosti občanské 

vybavenosti (obchodní dům TESCO, nákupní centrum AVION, obchodní dům IKEA, 

nedaleké obchodní centrum Olympia) a s možností sportovního vyžití na cyklostezce kolem 

řeky. 

Části předpokládaného pohybu vozíčkáře jsou navrženy dle platných norem ČSN, předpisy a 

především vyhláškou 369/2009Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

1.H.  PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A 

ZAČLENĚNÍ VÝSLEDKŮ DO PD 

Jako podklady slouží tyto dokumenty: 

 Geologický průzkum a radonový index – průzkum neproveden, ale dohledáno 

měření okolních staveb -  zemina F3 (=> návrh základů), radonový index nízký 

(=> návrh protiradonové HI) 

 V papírové podobě polohopis pozemku.  
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 Inženýrské sítě bez kót a jejich poloha (profily dešťové kanalizace a vodovodu, 

NN, plynoinstalace) 

 Katastrální mapa 

 

1.I.  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, 

GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Stavba bude vytyčena dle výkresu situace. 

Jako podklady slouží tyto dokumenty: 

 V papírové podobě polohopis pozemku (194,230 = 0,000  m n.m.Bpv). 

 Katastrální mapa 

 Na situaci byly vyznačeny vytyčovací body v rozích objektu a vyznačeny 

polohopisné a výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 

-PB1 - ROH BYTOVÉHO DOMU - Bernáčkova 9, Brno-Dolní Heršpice  

-PB2 - BOD ČESKÉ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍTĚ 

 

1.J.   ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Budova tvoří jeden stavební celek. Provozně se dá rozdělit na tři samostatné bytové jednotky 

a část společných prostor (jako jsou chodby, sklad zahradního nářadí, technická místnost, 

společenská místnost,…). 

 

1.K. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA 

OKOLÍ STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ 

STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 

Stavba sama o sobě nemá negativní vliv na okolní pozemky, k výstavbě využívá vlastní 

pozemek, stavební firma zajistí průběžný úklid vjezdu a místní komunikace po stavební 

činnosti. 

Po ukončení stavebních prací bude staveniště i jeho okolí vyčištěno od zbytků materiálů 

stavební činnosti. Zbylý vyprodukovaný odpad během výstavby bude zlikvidován. Využitelné 

odpady budou recyklovány, spalitelné odvezeny do spalovny, nevyužitelné a nespalitelné 

uloženy na skládce. 
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 Při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají. Vytápění je navrženo dvěma 

plynovými kotli, domácí spotřebiče jsou elektrické. Emise z automobilové dopravy budou ve 

srovnání se stávající dopravou v daném území minimální. 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední pozemek! 

 

1.L.  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY A ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných 

ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením 

předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. Zajištění 

seznámení s dalšími podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále také 

 technologickými postupy jednotlivých prací. 

Všichni přítomní na stavbě budou seznámeni s BOZP, toto bude stvrzeno podpisy v příloze 

stavebního deníku. 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. Materiály mají certifikáty, které odpovídají svými vlastnostmi požadavkům ČSN na 

výstavbu obchodních domů. Všechny prováděcí práce musí být zhotoveny podle současně 

platných norem ČSN a ČSN-EN. 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena ochrana 

nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou k evakuaci z objektu. 

Požadavek na požární odolnost nosné konstrukce je 30 min. Dále jsou vypočítány odstupové 

vzdálenosti, které dle posudku vyhovují a nepřesahují hranice pozemku. 

Stavba je dvoupodlažní, s vyvýšeným podkrovím, a při evakuaci ji lze opustit dvěma hlavními 

vchody, zároveň sloužícími jako únikový východ (objekt má francouzská okna v 1.NP, která 

lze použít také jako provizorní únikové východy). 

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a je možné pro zásah hasičů vjet příjezdem.  
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Objekt je řešen jako jeden požární úsek – BO1. Objekt bude osazen pěti autonomními hlásiči 

požáru v prostoru garáže a chodby. Únikové cesty vyhovují požadavkům normy ČSN 73 0802 

– nechráněné únikové cesty. 

V objektu bude prováděna pravidelná provozní revize (čištění spalinových cest, výběr 

kondenzátu,…) dle ČSN 734201- Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv. 

V objektu budou umístěny 4x PHP s hasící schopností 34A. 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a o změně vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) §156 včetně předpisů navazujících. Dokumentace je 

v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Kanalizace je řešena oddílně. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavbu i její jednotlivé prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, který byl určen 

projektovou dokumentací.  

Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt stavby 

je řešen dle technických požadavků na výstavbu a jeho užívání k bydlení bude bezpečné. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 

Sám objekt není zdrojem hluku a nezhoršuje hlukové poměry, ani stavba neklade zvýšené 

nároky na ochranu proti hluku. Území je určeno k bydlení, tedy rušivé zdroje z okolí nejsou 

známy a nejsou ani předpokládány. 

Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a byty samotnými musí splňovat požadavky 

normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky (2.2010).  

V době výstavby při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování nočního klidu a 

v maximální možné míře zabezpečit ochranu proti hluku. 

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 
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 Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, 

která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím 

jejímu akustickému znehodnocení. 

 Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky 

i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 

10 mm. Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně 

uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu. 

 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody a odpadu 

je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. 

min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí, „natvrdo“ zazdít do stavební 

konstrukce. Potrubní rozvody je nutné instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. 

Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany.  

Případné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí  

desky a nosné konstrukce. Při stavbě nesmí dojít k propojení těchto desek (při propojení jsou 

zcela eliminovány tlumící účinky pružné vrstvy).  

 

Při zdění je nutno dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – firmou Porotherma.s.. 

 

V době výstavby při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování nočního klidu a 

v maximální možné míře zabezpečit ochranu proti hluku. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a normami pro 

úsporu energií a ochrany tepla. Splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují.  

KONSTRUKCE U 

[W/m
2
.K] 

UN,rc 

[W/m
2
.K] 

UN,rq 

[W/m
2
.K] 

S1 – Skladba vnější obvodové stěny, tl. 540mm 0,129 0,20         0,30 

S2 - Skladba vnější obvodové stěny, tl. 440mm 0,147 0,20         0,30 

P1,  P2, P3, P4 – Skladby podlah v 1.NP  

- přilehlé k zemině 

0,255 0,30        0,45 

ST1 – Skladby ploché střechy nad 2.NP 0,169 0,16          0,24 

ST2, ST 3 – Skladby ploché střechy nad 1.NP 0,156 0,16          0,24 

ST4 – Skladby šikmé střechy nad podkrovím 0,138 0,16          0,24 
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7.A.  ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY 

Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace  - tepelně technický posudek. 

Stupeň energetické náročnosti stavby je B – úsporná.  

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Rodinný dům obsahuje jednu samostatnou bezbariérově řešenou bytovou jednotku, která je 

navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je zahrnuto řešení bezbariérového přístupu do 

domu, také bezbariérové řešení společných prostor i pohyb okolo domu. Je zajištěna možnost 

přejezdu z garáže umístěné ve vnitřní části domu volně až do bezbariérového bytu.   

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba je v souladu s předpisy na ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba rodinného domu splňuje podmínky regulačního plánu města, tj. splňuje základní 

požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle 

vyhlášky č. 380/200 Sb. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 

11.A. ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ 

Dešťové vody budou svedeny jak se střech, tak i z okolních zpevněných ploch a odvedeny 

z pozemku pomocí nově zřízené kanalizační přípojky do místní dešťové kanalizace na ulici 

Bernáčkova.  

11.B. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Objekt bude připojen pomocí nové přípojky z  PVC DN 100 na stávající vodovodní 

řad. Přípojka bude provedena na pozemku investora a bude ukončena vodoměrnou šachtou, 

kde bude osazen HUV s vodoměrnou sestavou. 

11.C. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Objekt bude připojen na rozvod distribuční sítě firmy E- on a.s. 
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11.D. ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je ze západní strany 

z ulice Bernáčkova. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska 

funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. 

11.E. POVRCHOVÉ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Výškově je nový rodinný dům umístěn ve výškové úrovni 194,230 m.n.m.,což je cca 

200 mm nad úrovní stávajícího terénu. Terén kolem objektu bude dosypán na úroveň 194,030 

m.n.m., - 200 mm pod čistou podlahu objektu a bude vyspádován směrem od objektu.  

Vstup do domu a vjezd na pozemek budou navázány na příjezdovou komunikaci 

z ulice Bernáčkova a vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. Ze zámkové betonové dlažby 

budou provedeny i všechny ostatní zpevněné plochy. Zpevněné plochy budou řádně 

vyspárovány a odvodněny. Zbývající část pozemku bude osazena a volné plochy v zahradě 

budou zatravněny. Architektonická studie osázeni zahrady je vypracována a přiložena 

v projektové dokumentaci domu, ale není součástí této zakázky. Práce bude provedena jinou 

odbornou firmou. 

Oplocení z uliční strany, ze strany západní hranice pozemku, bude provedeno pomocí 

zídky z pohledového betonu s nerez-ocelovou výplní. Z uliční strany budou v oplocení 

provedeny nové měrné pilíře elektro a plynu, vstupní branka a vjezdová posuvná brána. Na 

severní, východní a jižní straně bude provedeno nové oplocení – drátěné oplocení na 

ocelových sloupcích s patkami. 

11.F.  ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Poskytovatele těchto služeb se v této lokalitě nevyskytují (připojení k internetu bude řešeno 

prostřednictvím jednoho z telefonních operátorů pomocí 3G sítě). 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Nevyskytují se. Území je určeno pro bydlení, rušivé zdroje z okolí nejsou známy. 

 

 

 

 

V Brně dne  7. 4. 2013      Petra Okřinová 
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A. ÚČEL STAVBY 

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY  

STAVBA:                                RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova 

OKRES:                                  Brno - město 

MÍSTO STAVBY:                 Obec:  Brno 

                                                 Katastrální území: Dolní Heršpice 

                                                 Parcely číslo: 308/2, 309/2 

 

 

INVESTOR:                           S-SUPPPORT s.r.o. 

                                                 Petr Svoboda 

                                                 Kohoutova 32,  Brno – Černá pole, 624 00 

 

IČ:                                            682 45 819 

Tel:                                          606 536 678,     Fax:        606 536 677 

E-mail:                                     petr.svoboda@s-support.cz 

 

PROJEKTANT:                    Petra Okřinová  

                                                Obřanská 806, Bílovice nad Svitavou, 664 00 

 

IČ:                                           872 44 811 

Tel:                                          721 335 344,      Fax:         721 335 340 

E-mail:                                     peokri@seznam.cz 

 

VYPRACOVAL:                   Petra Okřinová 

CHARAKTER STAVBY:    Novostavba RD 

STUPEŇ PD:                         Pro provedení stavby 

 

A.2. ÚČEL STAVBY 

Jedná se o novostavbu rodinného domu se třemi samostatnými bytovými jednotkami a 

místností pro společné využití. Objekt je umístěn na okraji zástavby na parcelách č. 308/2 a 

309/2  v městské části Brno – Dolní Heršpice na ulici Bernáčkova.   

Navrhovaný rodinný dům je nepodsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a zvýšeným 

podkrovím. Střecha nad převážnou částí objektu je konstruována jako plochá, přitížená. Na 

jižní straně budovy v místě nad obývacím pokojem a kuchyní bytu vozíčkáře (v úrovni 2.NP), 

a také v místě nad obývacím pokojem bytu ženy (v úrovni podkroví) je střecha řešena jako 

plochá - terasa s betonovou dlažbou na terčích. Terasy navazují přímo na přilehlé pokoje – v 

2.NP – obývací pokoj bytu muže, v podkroví – ložnice bytu ženy. Podkroví je zastřešeno 

klasickým pultovým krovem. 
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B. ARCHITEKTONICKO - FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ 

ŘEŠENÍ 

B.1. PODKLADY PRO PROJEKT  

Při zpracovávání dokumentace se vycházelo z následujících podkladů: 

 Stavební program a informace od investora, 

 Katastrální mapa  

 Polohopis objektů, výškopis a uliční čára  

 Polohopis inženýrských sítí (jednotlivý poskytovatelé -  Brněnské vodárny a 

kanalizace a.s., Úřad městské části Brno – Dolní Heršpice, E.on Česká Republika, 

s.r.o., RWE Česká Republika, a.s.) 

B.2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je navržen na parcelách 308/2 a 309/2 na okraji zástavby městské části Brno – 

Dolní Heršpice. Okolní zástavba je převážně určená pro bydlení. Pozemek je rovinatý 

s mírným svahováním od napojení na ul. Bernáčkovu (na západní hranici pozemku). Na 

parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň a plocha parcely je pokryta částečně udržovaným 

travním porostem. Napojení na dopravní infrastrukturu, příjezd na pozemek a také přístup pro 

pěší bude zajištěn z místní městské komunikace na západní hranici pozemku - z ulice 

Bernáčkova. Příjezdová komunikace bude provedena jako součást stavby. 

Z architektonického hlediska je objekt rodinného domu navržen jako novostavba pro 3 osoby. 

Objekt se skládá ze 2 NP a podkroví a je rozdělen na 3 samostatné bytové jednotky. Půdorys 

objektu je členitý a zabírá plochu o výměře 327,41 m
2
. Střecha nad převážnou částí objektu je 

konstruována jako plochá přitížená a podkroví je zastřešeno klasickým krovem.  

Objekt má dva hlavní vchody. První ze severní strany a druhý, bezbariérový, ze západní 

strany. Prvním vchodem se dostaneme do společných prostor, ze kterých vede schodiště do 

druhého 2.NP , kde jsou vstupy do dvou bytových jednotek. 

 

 První z nich – Byt C – byt ženy – je mezonetový, o celkové ploše 118,88m
2
 a obsahuje tyto 

místnosti: zádveří, šatna, WC, spíž, kuchyně s jídelnou, prostor schodiště s pracovním 

koutem, obývací pokoj se čtecím koutem a místem pro cvičení – v prvním podlaží mezonetu. 

V druhém podlaží mezonetu jsou ještě: ložnice, koupelna, šatna a terasa (34,41 m
2
). 

 

 Druhý byt je Byt B – byt muže – o výměře 112,78m
2
. Byt sestává z těchto místností: zádveří, 

WC, sklad, ložnice, šatna, koupelna, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, pracovna a terasa 

(34,12 m
2
).  

 

Společné prostory domu jsou: technická místnost, chodby, sklepy, zádveří, sklad zahradního 

nářadí, společenská místnost a společné WC. 
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Druhým bezbariérovým vchodem se dostaneme k bezbariérové bytové jednotce a společenské 

místnosti. Byt A – byt pro vozíčkáře o ploše 101,14 m
2
, je tvořen místnostmi: šatna _1, WC, 

šatna_2, ložnice, koupelna, pracovna, kuchyně s jídelnou a obývací pokoj. Stavba je 

projektována tak, aby pobytové místnosti a terasy byly orientované na jih, jihovýchod nebo 

jihozápad. Naopak místnosti technického rázu, sklady a koupelny, na sever či severozápad. 

 

Místnosti jsou osvětleny a větrány přímo, kde tomu tak není, je toto zajištěno umělým 

osvětlením, v koupelnách a na WC pak budou osazeny pomocné ventilátory, které budou 

vyvedeny na střechu rodinného domu.    

K objektu náleží 3 parkovací místa, z toho 2 venkovní krytá a 1 bezbariérové garážové. Vjezd 

na tato stání bude zřízen ze západní hranice pozemku z komunikace (ulice Bernáčkova). 

Vstup do domu a vjezd na pozemek budou navazovat na příjezdovou komunikaci z ulice 

Bernáčkova a budou vydlážděny betonovou zámkovou dlažbou. Ze zámkové betonové dlažby 

budou provedeny i všechny ostatní zpevněné plochy. Zpevněné plochy budou řádně 

vyspárovány a odvodněny. Zbývající část pozemku bude osazena a volné plochy v zahradě 

budou zatravněny. Architektonická studie osázeni zahrady je zpracována a přiložena 

k projektové dokumentaci domu, není ale součástí této zakázky a práce budou provedeny 

jinou odbornou firmou. 

Oplocení z uliční strany ze strany západní hranice pozemku bude provedeno pomocí zídky 

z pohledového betonu s nerez-ocelovou výplní. Z uliční strany budou v oplocení provedeny 

nové měrné pilíře elektro a plynu, vstupní branka a vjezdová posuvná brána. Na severní, 

východní a jižní straně bude provedeno nové oplocení – drátěné oplocení na ocelových 

sloupcích s patkami. 

Vytápění a příprava TUV bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem umístěným 

v technické místnosti. 

Fasáda objektu bude opatřena systémovou celoprobarvenou omítkou světlého odstínu – bílá, 

RAL: 9003. Spodní část soklu bude opatřena povrchovou úpravou Teraco – barvy Granitová 

šeď, RAL: 7024.  

Výplně otvorů budou dřevěné – barva: žluť chromová, RAL: 1007. Střešní krytina na šikmé 

střeše je navrhována z folie na bázi měkčeného PVC – barvy zinková šedá, RAL: 7035. 

Veškeré oplechování bude provedeno z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou 

vrstvou po obou stranách, o tl. 0,6-0,7mm – Lindab – typ: Elite (poplastovaný). 

B.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Rodinný dům je zděný z keramických tvárnic (obvodové zdivo 400, 300 mm, příčky 125, 

150mm), vyzdívaných na maltu pro tenké spáry. Stropy jsou tvořeny stropními nosníky a 

keramickými vložkami. Podlahy ve společných prostorách 1.NP i 2.NP jsou tvořeny 

keramickou slinutou dlažbou na tmel. V prostorách bytů jsou podlahy voleny s ohledem na 
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užívání (laminátová podlaha, keramická dlažba, …). V garáži je povrch podlahy tvořen 

speciální stěrkou z EP pryskyřice bez rozpouštědel. Tepelná izolace v podlahách je z tepelně-

izolačních desek z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 200S. Základy jsou z prostého betonu 

C16/20. Střecha nad převážnou částí objektu je konstruována jako plochá přitížená, podkroví 

je pak zastřešeno klasickým krovem. V místech, kde jsou terasy, je střecha tvořena skladbou 

s nášlapnou vrstvou ve formě betonových dlaždic na terčích. Veškeré výrobky a prvky jsou 

podrobněji popsány ve výkresech skladeb, klempířských a zámečnických výrobku a dále ve 

výkresech výpisu oken a dveří. 

C. OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 

Plocha pozemku : 1978,30 m
2
 

Zastavěná plocha RD: 327,41 m
2
 

Zpevněná plocha:    356,44 m
2
 

Nebytová plocha: 107,20 m
2
 

Obytná plocha: 361,13 m
2
 

Obestavěný prostor RD:  2250 m
3
 

Výška hřebene RD:  10,250 m 

Počet bytů:  3 

D. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

D.1. ZEMNÍ PRÁCE 

Z určené části pozemku bude sejmuta vrstva ornice v  tloušťce 200 mm, která bude využita 

k čistým terénním úpravám. Výkopy budou provedeny strojově do  cca 200 mm nad 

základovou spáru, posledních 200 mm bude vykopáno a začištěno ručně. Zemina v dané 

lokalitě je kategorie F3 s tabulkovou únosností 270 kPa. 

Při převzetí základové spáry musí být přítomen geolog a základovou spáru převzít a potvrdit 

její uvažovanou únosnost! 

Stavba rodinného domu bude probíhat běžnými technologickými postupy tak, aby byla 

dodržena veškerá platná legislativa související s výstavbou a obecnými technickými 

podmínkami. 

D.2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Založení objektu je navrženo jako plošné založení na základových pasech z prostého betonu 

C16/20 X0. Prostor mezi základovými konstrukcemi bude vyplněn vespod nasypanou 

zeminou a na svrchní části štěrkopískem a a tyto vrstvy budou zhutněny na 250 kPa. Na 

základových konstrukcích bude provedena podkladní deska v tl. 150 mm z betonu C 20/25 
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XC2, do které bude vložena síť Kari 8/100x8/100 mm. Ustálená hladina podzemí vody 

nedosahuje hloubky základové spáry. 

D.3. SVISLÉ KONSTRUKCE  

D.3.1. NOSNÉ SVISLÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce rodinného domu jsou navrženy z keramických pálených cihelných 

bloků Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo v tl. 400 mm, z tvárnic Porotherm 40 EKO+ - 

P8. Při zdění bude použito lepidlo PROFI DBM pevnosti M5. Vnitřní nosné zdivo je 

navrhováno v tl. 300 mm, z tvárnic Porotherm 30 Profi- P10. Při zdění bude použito lepidlo 

PROFI DBM pevnosti M5.  

Zdivo bude ztuženo v úrovni jednotlivých podlaží skládanou stropní konstrukcí s betonovou 

zálivkou a železobetonovým věncem, v úrovni krovu bude zdivo ztuženo pouze ŽB věncem. 

D.3.2. PŘÍČKY A VÝPLŇOVÉ ZDIVO 

Příčky jsou navrženy z keramických pálených cihelných příčkovek - PTH 11,5 AKUi, PTH 

14 Profil. V podkroví jsou konstrukce příček (systému Rigips) provedeny ze systémových 

tenkostěnných profilů z pozinkovaného plechu (nebo lze tenkostěnné hranoly nahradit  

hranoly dřevěnými), které jsou opatřeny jednoduchým opláštěním ze sádrokartonové desky 

RF(DF) s vyšší požární odolností. Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny 

impregnované desky RBI (H2) nebo impregnované protipožární desky RFI (DFH2). Do 

dutiny příčky bude vkládána minerální izolace. 

D.3.3. AKUSTICKÉ ZDIVO 

Dle akustických požadavků na mezibytové neprůzvučnosti, jsou některé stěny navrženy z 

keramických akustických tvarovek Porotherm 25 AKU SYM. 

D.3.4. PŘEDSTĚNY 

Předstěny v koupelnách budou z impregnovaných sádrokartonových desek Rigips RBI (H2) o 

tl. 12,5mm, s keramickým obkladem. 

 

D.4. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

D.4.1. STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce je navržena ze systému Porotherm. Tvoří ji nosníky POT 160 a keramické 

vložky MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 8/50 PTH. Nosníky jsou po osové vzdálenosti 500 mm, 

uložení nosníku na nosných zdech je 125 mm. Celková tloušťky stropu je 250 mm. Nosníky 

s MIAKO vložkami jsou zmonolitněny betonem F, do monolitické vrstvy bude vložena kari-

sít s oky 150x150mm.  

V některých částech objektu je navržen monolitický železobetonový strop s vázanou výztuží 

(C25/30, B500 a to z důvodu návaznosti na některá konstrukční řešení.  Železobetonová 

stropní konstrukce je navržena v místech: 1NP -  v prostorách nad obývacím pokojem (bytu 

vozíčkáře) a nad prostorami sklepů, technické místnosti, zádveří_1,  chodby_1; 2NP – 
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v prostorách nad obývacím pokojem (bytu ženy) a nad dalšími částmi bytu ženy jako jsou: 

WC, kuchyně s jídelnou, spíž, šatna a zádveří. Prostupy ve stropech je nutno zachovat dle 

projektové dokumentace.  

D.4.2. PŘEKLADY 

Nadpraží otvorů ve stěnách jsou tvořeny systémovými překlady Porotherm (Porotherm 7, 

Porotherm 11,5) nebo železobetonovými průvlaky. Stropy jsou tvořeny stropními nosníky a 

keramickými vložkami MIAKO. 

D.4.2. PODHLEDY 

Podhledy budou sádrokartonové a jsou umístěny v komunikačních prostorách a neobytných 

místnostech, kde budou sloužit k zakrytování rozvodů TZB k jednotlivým bytovým 

jednotkám.  

D.5. KONSTRUKCE SPOJUJÍCÍ RŮZNÉ ÚROVNĚ 

D.5.1. HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 

Je navrženo jako dvojramenné s mezipodestou. Schodiště má 18 stupňů, výška stupně bude 

177,78 mm, šířka stupně 270 mm. Nosná konstrukce schodiště je navržena jako 

železobetonová deska z betonu C 25/30 XC1, vyztužená prutovou výztuží B500, v tl. 150 

mm. Krytí výztuže bude 25 mm. Nášlapné plochy stupňů budou obloženy obkladem tl. 10 

mm z keramické slinuté dlažby na tmel, o rozměrech 30 x 30 cm (RAKO – 65S antracit). 

D.5.1. SCHODY INTERIEROVÉ  

V objektu v 2.NP – Byt C - byt ženy – (v levém zadním rohu) je navrženo jednoramenné 

zalomené dřevěné schodnicové schodiště. Schodnice jsou oboustranné, kotvené do přilehlého 

obvodového zdiva, v místě mezi podestou jsou kotveny do podestových nosníků. Nášlapnou 

vrstvu schodiště tvoří dřevěné stupnice. Schodiště obsahuje i podstupnice – zapuštěné o 

20mm. Schodiště vede z 1NP (prostor schodiště s pracovnou) do 2NP podkroví (ložnice 

ženy). Schodiště je kotveno do stropní konstrukce a vnitřních nosných zdí POROTHERM 40 

Profi na tenkovrstvou zdící maltu POROTHERM Profi P10 . Schodiště tvoří 18 stupňů, výška 

stupně 180,56 mm, šířka stupně 280 mm.  

D.6. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Střecha nad převážnou částí objektu je konstruována jako plochá přitížená. Na jižní straně 

budovy, v místě nad obývacím pokojem a kuchyní bytu vozíčkáře (v úrovni 2.NP) a také v 

místě nad obývacím pokojem bytu ženy (v úrovni podkroví), je střecha řešena jako plochá - 

terasa s betonovou dlažbou na terčích, s hydroizolační vrstvou Sikaplan SGmA 2,0. Terasy 

navazují přímo na přilehlé pokoje – v 2.NP – obývací pokoj bytu muže, v podkroví – ložnice 

bytu ženy. Podkroví je zastřešeno klasickým pultovým krovem. Střešní krytina je navrhována 

z folie na bázi měkčeného PVC – P, vyztužená polyesterovou tkaninou (Sikaplan – G15 – 03) 

– barvy: zinková šedá, RAL: 7035. Na povrch foliové krytiny budou horkovzdušně upevněny 

doplňkové profily, imitující vzhled plechové krytiny. 
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D.7. KOMÍNY 

Komín prostupuje pultovou střešní konstrukcí. Jde o nerezový předvěšený komín o průměru 

100 mm, který slouží pro odvod spalin z kondenzačních kotlů umístěných v technické 

místnosti. Spalinové cesty jsou plastové, ve vnější části nerezové s nerezovou hlavicí pro 

efekt. 

D.8. OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť domu je navržen jako kontaktní zateplovací systém o tl. 140 mm, tvořený 

minerálními fasádními deskami s podélnou orientací vláken, na povrchu s organicky vázanou 

celoprobarvenou omítkou (zrno 2 mm). Omítka je volena ve světlém odstínu (bílá, RAL: 

9003). Spodní část soklu je zateplena  XPS, s povrchovou úpravou Teraco – (barva:  

Granitová šeď, RAL: 7024). 

D.9. IZOLACE 

IZOLACE TEPELNÁ 

Tepelná izolace podlah v 1NP je z polystyrénových desek firmy ISOVER, EPS 200S, o 

tl. 120 mm, v garáži je jeho výška snížena (na tl. 100 mm) z důvodu vyšší roznášecí betonové 

desky a zachování stejné výšky nášlapné vrstvy. 

 

Tepelnou izolaci plochých střech zajišťuje izolace Isover EPS 200S tl. 200mm. Na šikmé 

střeše nad podkrovím je nadkrokevní tepelná izolace z EPS 100S tl.200mm. Izolaci 

obvodového zdiva tvoří kontaktní zateplovací systém s organicky vázanou celoprobarvenou 

omítkou - zrno 2 mm, barva - bílá, RAL: 9003 a tepelná izolace z minerálních fasádních 

desek s podélnou orientací vláken o tl.140mm. 

IZOLACE PROTI VODĚ 

V základové konstrukci je ochrana proti vodě a tepelným mostům tvořena perimetrem z  

extrudovaného polystyrénu XPS – tl. 80 mm. Hydroizolace u založení zdiva je tvořena dvěma 

asfaltovými pásy - Glastek 40 mineral (SBS modifikovaný asf. pás, vložka – skleněná, 

(200g/m
2
), horní povrch: separační posyp, dolní povrch: separační folie, způsob stabilizace: 

bodové natavení k podkladu (přesah podelně 8 cm, čelně 10 cm)); Elastek 40 mineral (SBS 

modifikovaný asf. pás, vložka - polyesterová (200g/m2), horní povrch: separační posyp, dolní 

povrch: separační folie, stabilizace: celoplošné natavení k asf. pásu (přesah podelně 8 cm, 

čelně 10 cm). Asfaltové pásy jsou zakončené 300 mm pod terénem a 300 mm nad terénem. 

 

IZOLACE AKUSTICKÁ 

Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je zajištěna akustickou izolací z minerální 

vaty ROCKWOLL-Steprock ND – tl. 80 mm (40 + 40 mm). Izolace má tuto tloušťku 

z důvodu možnosti využití 40 mm síly pro podlahové vytápění (dle volby investora). 

 

IZOLACE STŘECHY 
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Povrch šikmé střešní konstrukce je navržen z folie na bázi měkčeného PVC – P, vyztužené 

polyesterovou tkaninou (Sikaplan – G15 – 03) – barvy: zinková šedá, RAL: 7035. Na povrch 

foliové krytiny budou horkovzdušně upevněny doplňkové profily, imitující vzhled plechové 

krytiny. 

Ostatní střechy jsou řešeny jako ploché přitížené, kde je hydroizolace navržena rovněž z folie 

na bázi měkčeného PVC – P, vyztužené polyesterovou tkaninou, a to Sikaplan-SGmA 2,0. 

D.10. PODLAHY 

Pro podlahy ve společných prostorách, na chodbách, WC, koupelnách, technické místnosti a 

kuchyních s jídelnami je navržena keramická dlažba s keramickým soklem. V pokojích, 

ložnicích, obývacích pokojích, šatnách a pracovnách je navržena laminátová podlaha s 

podlahovou lištou. Minimálně v prostorách, kde je předpokládaný pohyb vozíčkáře, je nutné 

volit protiskluzové krytiny se součinitelem smykového tření 0,5. V místech přechodů jsou 

lišty z eloxovaného hliníku. Veškeré skladby podlah jsou podrobněji popsány ve výpisech 

skladeb. 

D.11. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Ve všech bytech bude na míru vyrobena kuchyňská linka a bude vybavena všemi spotřebiči 

dle přání zákazníka. V bytě A – byt vozíčkáře bude veškerý nábytek vyroben na míru, a to z 

důvodu atypických požadavků na tyto výrobky. Nábytek i kuchyňské linky budou vyrobeny 

specializovanou firmou, tato výroba nebude součástí této zakázky. Zbylé truhlářské výrobky a 

prvky jsou podrobněji popsány ve výpisech truhlářských prvků. 

D.12. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Jedná se hlavně prvky, jako jsou zábradlí na terasách, madla na dveřích v bytě vozíčkáře a ve 

společných prostorách domu. Před instalací všech madel v budově je nutno tuto instalaci 

konzultovat přímo s osobou bydlící v bezbariérovém bytě! Ačkoli je návrh i umístění madel 

řešeno dle vyhlášky 398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, jde do jisté míry pouze o formu možného univerzálního řešení. 

Pro zajištění komfortního bydlení vozíčkáře je nutno přizpůsobit počet madel a výšky jejich 

umístění dle zdatnosti a požadavků konkrétní osoby, která v tomto bezbariérovém bytě bude 

bydlet! 

Veškeré zámečnické výrobky a prvky jsou podrobněji popsány ve výpisech zámečnických 

prvků. 

D.13. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení střešního žlabu a 

svodu z šikmé střechy nad podkrovím, oplechování atiky, apod. Oplechování bude provedeno 

z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou po obou stranách, o tl. 0,6-

0,7mm – Lindab – typ: Elite (poplastovaný). 
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Podrobný výpis prvků je uveden ve výpise klempířských výrobků. 

D.14. KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ 

Jako výplně stavebních otvorů budou použita dřevěná okna, převážně zasklená izolačním 

trojsklem plněným argonem - Solid comfort SC78, distanční teplý nerezový rámeček (12-12 

SWS) a dřevěné dveře se sendvičovou konstrukcí křídla - rám křídla je tvořen dřevěnými 

lepenými hranoly, jejich  střed je vyplněn PU pěnou, celé dveře jsou pak překryty 

překližkovou deskou, bez prosklení nebo s prosklenými částmi (prosklení z idol. trojskla, 

plněného argonem). Garážová sekční vrata jsou navržena od firmy Lomax, s lamelovým 

povrchem v barvě dveří a oken. 

D.15. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNITŘNÍ 

V objektu jsou vnitřní omítky stropů uvažovány jednovrstvé štukové, na hloubkově 

penetrovanou stropní konstrukci. Stěny budou omítány třívrstvou omítkou (štuk – jádro – 

přednástřik) o celkové tloušťce 10 mm. Veškeré konstrukce stěn a stropů budou vymalovány 

nebo obloženy obkladem dle projektové dokumentace. 

D.18. POVRCHOVÉ ÚPRAVY VNĚJŠÍ 

Obvodový plášť rodinného domu je navržena jako kontaktní zateplovací systém – minerální 

fasádní desky s podélnou orientací vláken o tl. 140 mm, s organicky vázanou celoprobarvenou 

omítkou - zrno 2 mm. Spodní část soklu je zateplena  XPS, s povrchovou úpravou Teraco – 

(barva:  Granitová šeď, RAL: 7024). 

Veškeré spojovací materiály, nacházející se v exteriéru, musí být vyrobeny z materiálů 

nepodléhající korozi (např.: nerez ocel, hliník, žárově-zinková ocel, …) nebo opatřeny 

nátěrem.  

Případné nátěry dřevěných konstrukcí budou prováděny dle technologických předpisů 

výrobců, podklad musí být dostatečně očištěn a odmaštěn.  

Na stavbě byly požité materiály navrženy s důrazem na bezúdržbovost – sklo, nerez ocel, 

poplastovaný plech, atd.. 

 

D.19. BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Fasáda objektu bude opatřena systémovou celoprobarvenou omítkou světlého odstínu - bílá, 

RAL: 9003. Spodní část soklu bude opatřena povrchovou úpravou Teraco – barvy Granitová 

šeď, RAL: 7024. 

Výplně otvorů budou dřevěné, chromově žluté. Střešní krytina na šikmé střeše je navrhována 

z folie na bázi měkčeného PVC – P, vyztužené polyesterovou tkaninou (Sikaplan – G15 – 03) 

– barvy: zinková šedá, RAL: 7035. Na povrch foliové krytiny budou horkovzdušně upevněny 
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doplňkové profily imitující vzhled plechové krytiny. Veškeré oplechování bude provedeno 

z žárově pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou (zinkově šedá) po obou 

stranách, o tl. 0,6-0,7mm – Lindab – typ: Elite (poplastovaný). 

Zábradlí na terasách i markýzy nad vchody budou z nerez-ocelové konstrukce, s výplní 

z tvrzeného skla. Venkovní pergola bude provedena ze dřevěných profilů a opatřena nátěrem 

lazury– barva: žluť chromová, RAL: 1007. 

E.  TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s předpisy a normami pro 

úsporu energií a ochrany tepla a splňují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1(4.2012). Hodnoty součinitelů prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují.  

Stupeň energetické náročnosti je B – úsporná => vyhovující normovým doporučením. 

Výpočet a posouzení jednotlivých skladeb na součinitel prostupu tepla a povrchovou teplotu 

je uveden v části tepelná technika.  

UKCE …  součinitel prostupu tepla samotné konstrukce 

UN,rc … normový součinitel prostupu tepla - doporučený 

UN,rq …   normový součinitel prostupu tepla samotné konstrukce – požadovaný 

 

KONSTRUKCE U 

[W/m
2
.K] 

UN,rc 

[W/m
2
.K] 

UN,rq 

[W/m
2
.K] 

S1 – Skladba vnější obvodové stěny, tl. 540mm 0,129 0,20         0,30 

S2 - Skladba vnější obvodové stěny, tl. 440mm 0,147 0,20         0,30 

P1,  P2, P3, P4 – Skladby podlah v 1.NP  

- přilehlé k zemině 

0,255 0,30        0,45 

ST1 – Skladby ploché střechy nad 2.NP 0,169 0,16          0,24 

ST2, ST 3 – Skladby ploché střechy nad 1.NP 0,156 0,16          0,24 

ST4 – Skladby šikmé střechy nad podkrovím 0,138 0,16          0,24 

F.  ZAKLÁDÁNÍ 

F.1. VÝKOPOVÉ PRÁCE: 

Z určené části pozemku bude sejmuta vrstva ornice v  tloušťce 200 mm, která bude 

využita k čistým terénním úpravám. Výkopy budou provedeny strojově do předepsané 

hloubky cca 200 mm nad základovou spáru, posledních 200 mm bude vykopáno a začištěno 

ručně. Zemina v dané lokalitě je kategorie F3 s tabulkovou únosností 270 kPa. 
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Při převzetí základové spáry musí být přítomen geolog a základovou spáru převzít a 

potvrdit její uvažovanou únosnost! 

Stavba rodinného domu bude probíhat běžnými technologickými postupy tak, aby byla 

dodržena veškerá platná legislativa související s výstavbou a obecnými technickými 

podmínkami. 

F.2. ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE: 

Založení objektu je navrženo jako plošné založení na základových pasech z prostého betonu 

C16/20 X0. Prostor mezi základovými konstrukcemi bude vyplněn vespod nasypanou 

zeminou a na svrchní části štěrkopískem a a tyto vrstvy budou zhutněny na 250 kPa. Na 

základových konstrukcích bude provedena podkladní deska v tl. 150 mm z betonu C 20/25 

XC2, do které bude vložena síť Kari 8/100x8/100 mm. Ustálená hladina podzemí vody 

nedosahuje hloubky základové spáry. 

G. VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Nově navržený objekt rodinného domu nebude svým provozem vykazovat žádné 

nepřiměřené negativní vlivy na životní prostředí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 

nadměrnou hlučnost. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické 

odpady. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých 

životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů a směrnic. 

 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením dle 

návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude 

separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály 

budou odvezeny na řízenou skládku. 

STAVEBNÍ ODPAD: 

 Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle zákona č. 185/2001 Sb. a bude 

vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001 Sb.), 

včetně jejich využití, nebo likvidace.  

 Doporučujeme prováděcí firmě, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť nabídla 

některé z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve v případě, že nedojde 

k jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou firmou. 

 Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby. 

Platné předpisy pro nakládání s odpady: 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,  
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů 

 

Roztřízení odpadů dle vyhlášky 185/2001 Sb. 

Katalogové 

číslo 
název a druh odpadu 

kategorie 

odpadu 
likvidace 

13 02 08 
Jiné motorové, převodové a 

mazací oleje 
N odvoz do sběrného dvora 

15 01 02 Plastové obaly O odvoz do sběrného dvora 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezp. látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné 

N odvoz do sběrného dvora 

17 01 01 Beton O odvoz do sběrného dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O odvoz do sběrného dvora 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odvoz do sběrného dvora 

 

G.1. VLIV NA PŮDU: 

Stavba rodinného domu bude realizována na parcelách 308/2 a 309/2 – Katastrálního území 

Brno – Dolní Heršpice. Vytěžená půda bude při realizaci skladována na tomto pozemku a 

následně využita při terénních úpravách a realizaci zahrady. 

 

G.2. VLIV NA VODU: 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vlastní výstavba nepředstavuje významnější 

riziko v ohrožení kvality vod v případě respektování dobrého stavu techniky, používané při 

výstavbě. 

Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou navržena následující opatření: 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich průběžná kontrola (zejména z hlediska 

možných úkapů ropných látek) 

 Zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci podloží. 

 

G.3. VLIV NA OVZDUŠÍ: 

Ovzduší a klima předmětného území nebude stavebními procesy negativně ovlivněno. 

Možným zdrojem znečištění ovzduší při realizaci by mohly být výfukové zplodiny stavebních 

strojů, s ohledem na měřítko stavby však nebude vliv větší než od okolní dopravy. Případná 

prašnost na staveništi bude eliminována kropením. 
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G.4. VLIV NA ZELEŇ: 

Na parcele se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň a plocha parcely je pokryta částečně 

udržovaným travním porostem. Tudíž není nutno žádat Magistrát města Brna – Odbor 

ochrany životního prostředí o povolení na odstranění zeleně. 

Prostor kolem domu bude po dokončení vlastní stavby RD vyplněn navrženou zahradou a 

doplněn o funkční zpevněné plochy. Architektonická studie osázeni zahrady je vypracována a 

přiložená v projektové dokumentaci domu, není však součástí této zakázky. Práce na ní bude 

provedena jinou odbornou firmou. Okolní zeleň bude po dokončení stavby uvedena do 

původního stavu. 

G.5. SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 

G.5.1. SKLADOVÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 

 V budově nejsou umístěny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady budou likvidovány 

dle příslušných předpisů. Původce bude dle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 Sb. 

odpady třídit a likvidovat. 

Dodavatel zajistí odpovědným orgánům přístup na staveniště, na vyžádání předloží 

dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou. 

Pro jednotlivé druhy odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. Odpad, 

který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených 

kontejnerů. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti 

zatečení dešťových vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně 

kontrolovatelné zaměstnanci odpovědnými za nakládání s odpady. Při realizaci této stavby  se 

výskyt odpadů s nebezpečnými vlastnostmi nepředpokládá. Plastové a papírové odpady budou 

lisovány na příslušných zařízeních a následně odváženy smluvním odběratelem. 

 

G.5.2. ODPAD VZNIKAJÍCÍ V OBDOBÍ VÝSTAVBY: 

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 

staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo jinou odbornou firmou. Stavební 

dodavatel je povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení 

stavebních prací Magistrátu statutárního města Brna.  
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H.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je ze západní strany 

z ulice Bernáčkova. Jedná se o klasickou komunikaci místního významu, z hlediska 

funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Vjezd na pozemek bude 

proveden jako společný, zpevněný, opatřený automatickou posuvnou bránou. 

I.  OCHRANA OBJEKTU PŘED VLIVY 

VNĚJŠÍHOPROSTŘEDÍ 

I.1. RADONOVÁ OCHRANA 

Radonová ochrana, zamezující průnik radonu do objektu,  je navržena na nízké radonové 

riziko => postačí důkladné provedení hydroizolace spodní stavby z vhodných asfaltových 

pásů (v našem případě se jedná o jeden asfaltový pás se skleněnou vložkou a jeden pás 

s textilní- polyesterovou vložkou). 

I.2. OCHRANA PŘED VLIVY VNĚJŠÍHOPROSTŘEDÍ 

Budova se nenachází v agresivním prostředí a je navržena dle příslušných EN a ČSN tak, aby 

odolávala povětrnostním a klimatickým vlivům vnějšího prostředí. 

 

J. OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

J.1. ODOLNOST PROTI KOROZI KONSTRUKCÍ 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí, navržených v této projektové 

dokumentaci, je podrobně zhodnocena statikem. 

J.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky:  

zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 

kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, 

umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Požární bezpečnost stavby je 

podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této dokumentace - Požárně bezpečnostní 

řešení.  
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J.3. OCHRANA PROTI HLUKU 

Vlastní objekt není zdrojem hluku a nezhoršuje hlukové poměry, ani stavba neklade zvýšené 

nároky na ochranu proti hluku. Území je určeno k bydlení, rušivé zdroje z okolí nejsou známy 

a nejsou ani předpokládány. 

Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi a byty samotnými bude splňovat požadavky 

normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností  stavebních výrobků – Požadavky (2.2010).  

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady: 

 Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, 

která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím 

jejímu akustickému znehodnocení. 

 Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky 

i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z pěnového PE tl. 

10 mm. Tyto pásky se u obvodových stěn překryjí pouze lištou, případně 

uzavřou vrstvou trvale plastického tmelu. 

 

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl 

omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Potrubní rozvody vody a odpadu 

je nutné při průchodu stavební konstrukcí obalit (včetně kolen) pěnovou potrubní izolací tl. 

min. 15 mm. Je nepřípustné potrubí, resp. část potrubí „natvrdo“ zazdít do stavební 

konstrukce. Potrubní rozvody je nutno instalovat ke stavební konstrukci domu pružně. 

Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany.  

Případné potrubní rozvody tažené v podlaze je nutné zcela pružně oddělit od těžké plovoucí  

desky a nosné konstrukce. Při stavbě nesmí dojít k propojení těchto desek (při propojení by 

byly zcela eliminovány tlumící účinky pružné vrstvy).  

 

Při zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – firmou Porotherma.s.. 

 

V době výstavby při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování nočního klidu a 

v maximální možné míře zabezpečit ochranu proti hluku. 

J.4. OCHRANA PROTI PRACHU 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

 zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 

užíváním plochy pro dočištění; 

 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovaly podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích, v platném znění; 
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 udržováním používaných komunikací po dobu stavby v pořádku a čistotě. Při 

znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 

odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 

 při uložení sypkého nákladu zakrytím tohoto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 

Sb.; 

 skrápěním staveniště v případě dlouhodobého sucha. 

 

J.5. HYGIENICKÉ POŽADAVKY 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu a o změně vyhlášky o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) §156, včetně předpisů navazujících. Dokumentace 

je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Kanalizace je řešena odděleně.  

J.7. POŽADAVKY PAMÁTKOVÝCH ÚŘADŮ, CIVILNÍ OBRANY, 

VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nejsou evidovány žádné požadavky výše uvedených institucí.  

J.8. OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.  

Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými 

vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale vyhovují i podmínkám zdravotní 

nezávadnosti a omezení škodlivého vlivu na okolí. Veškeré použité výrobky a materiály musí 

splňovat požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (v platném znění) §156, včetně 

navazujících předpisů. 
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Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a novelou 

1591/2006 Sb. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků bude zajišťována řádným 

proškolením a dodržováním všech souvisejících právních předpisů a ustanovení platných v 

době provádění stavby, zejména se jedná o tyto dokumenty: 

 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, 

 Vyhláška č. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích.  

 

Tyto vyhlášky je nutno kombinovat se souvisejícími předpisy a ČSN v příslušném 

rozsahu, např.: 

 

 Nařízení vlády č. 121/90 Sb. O pracovně právních vztazích, 

 Nařízení vlády č. 523/02 Sb. O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců, 

 Zákon č. 580/90 Sb. O zdravotním pojištění, 

 ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky - 12/2012, 

 ČSN 73 8101 Stavební lešení a výtahy – 05/2005, 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce – 03/1983, 

 ČSN 74 33 05 Ochranná zábradlí – 02/2008, 

 ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy – 03/1987, 

 a dalšími souvisejícími předpisy. 

Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 

Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá 

dodavatel. 

V případě, že zhotovitel nabídne variantní řešení navržených konstrukcí, prvků nebo jen jejich 

částí, musí toto řešení splňovat veškeré předepsané funkční, technické a estetické vlastnosti. 

V žádném případě nesmí vytvářet podmínky pro zvýšení ceny díl a snížení kvality. Veškeré 

alternativy výrobků, materiálů a odlišných řešení musí být předloženy k odsouhlasení 

projektantovi a investorovi. V opačném případě nenese projektant za tyto alternativní řešení 

odpovědnost!! 

Při provádění bude postupováno dle platných norem ČSN pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a jakostních 

parametrů. 

Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita budovaných konstrukcí. 

 

 

V Brně dne  7. 4. 2013       Petra Okřinová 



Závěr 
 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování projektu novostavby rodinného domu se 

třemi samostatnými bytovými jednotkami, z nichž jedna je určena pro osobu s omezenou 

schopností pohybu (vozíčkáře). Vzhledem ke skutečnosti, že dům je projektován pro 

samostatně bydlící osoby (tzv. „singles“), je do projektu domu zapracována i 

společenská místnost, která umožní všem obyvatelům domu společné aktivity, při 

zachování soukromí vlastních bytových jednotek. 

 

Novostavba je umístěna na reálné, dosud nezastavěné, parcely na okraji nově se 

rozvíjející obytné zóny v Brně – Dolních Heršpicích. 

 

Navržený rodinný dům je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a zvýšeným 

podkrovím, s plochou střechou, částečně využitou jako terasy jednotlivých bytových 

jednotek.  

Svým vzhledem i použitými materiály dům vhodně zapadá do stávající moderní 

zástavby v místě. Použité materiály byly voleny s  ohledem nejen na estetiku, ale i 

funkčnost a snadnou údržbu. V projektu byly zohledněny platné právní předpisy a 

normy. 

 

Při zpracování projektu domu jsem využila znalostí získaných při svém studiu a 

informací z uvedených informačních zdrojů.  

 

Bakalářská práce „RODINNÝ DŮM PRO SINGLES, ul. Bernáčkova“ svým 

zpracováním odpovídá zadání, včetně zhotovení požadovaného 3D modelu.  
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C. 25.    DETAIL – C - ZALOŽENÍ STĚNY  

NA ZÁKLADOVÉM PASE      4 A4 

C. 26.    DETAIL – D – VSTUP NA TERASU     4 A4 

C. 27.  VÝPIS SKLADEB       15 

A4 

C. 28. VÝPIS PODLAH       6 A4 

C. 29.  VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ     5 A4 

C. 30. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ    7A4

  

C. 31.  VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ    4A4

  



 

SLOŽKA D1 - TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

D 1.1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČINITELŮ  9A4 

  PROSTUPU TEPLA OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ 

  DLE ČSN 73 0540   

D 1.2. POSOUZENÍ OBÁLKY BUDOVY     5A4 

D.1.3.  AKUSTICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 4A4 

 

SLOŽKA D2 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D. 2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO 13A4 

 ŘEŠENÍ  

D. 2.2 SITUACE POŽÁRNÍ ZPRÁVY     2A4 

D. 2.3 P.B.Ř. - PŮDORYS 1.NP      8A4 

D. 2.4 P.B.Ř. - PŮDORYS 2.NP      8A4 

D. 2.5 P.B.Ř. - PŮDORYS PODKROVÍ     8A4 

 

SLOŽKA D3 – VÝPOČTY 

D. 3.1. STATICKÝ VÝPOČET - PRŮVLAK             12A4 

D. 3.2. VÝPOČET SCHODIŠŤ       4A4 

D. 3.3. VÝPOČET ZÁKLADŮ       3A4 

 

SLOŽKA E - SEMINÁRNÍ PRÁCE 

 

E.1  BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ  - PRO VOZÍČKÁŘE          54A4 

 

 

 


