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Abstrakt  
Cílem bakalářské práce je návrh rodinného domu.  
Projektová dokumentace řeší jednogenerační rodinný dům. Jedná se o samostatně stojící budovu. 
Stavba je řešena jako novostavba dvoupodlažního, částečně podsklepeného rodinného domu. 
Konstrukční systém je navržen ve zděné technologii systému HELUZ – broušené cihly HELUZ 
STI a HELUZ PLUS UNI. Stropy z konstrukčního systému nosníků a vložek HELUZ MIAKO. 
Střecha tvaru L, z toho sedlová střecha nad objektem RD a pultová střecha nad garáží, navzájem 
kolmé. Dům bude založen na monolitických betonových základových pásech.  

Klíčová slova  
Rodinný dům  
Dvoupodlažní   
Částečně podsklepený  
Zděné stěny  
Keramický strop  
Sedlová střecha  
Pultová střecha 
Základové pásy  

Abstract  
Aim baccalaureate work is proposal one-family house.  
Contract documents smoothing - out univoltine one-family house. Acts about detached building. 
Construction is buckthorn like lately erected building two - storeyed, in part cellarage one-
family house. Constructive system is designed in brick technology system HELUZ – 
edged brick HELUZ STI plus HELUZ PLUS UNI. Ceilings from constructive system girders 
plus enclosures HELUZ MIAKO. Rooftop form L, from that saddle roof above object RD plus 
aisle roof above garage, mutually perpendicular. House will found on monolithic concrete 
strip footing.  
Keywords  
One-family house  
Two - storeyed   
In part cellarage  
Brick walling  
Ceramic ceiling  
Saddle roof  
Aisle roof 
Strip footing  
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ÚVOD  
  
Projekt bakalářské práce vychází ze zadání předmětu BH09. Úkolem bylo vypracovat rodinný 
jednogenerační dům, dvoupodlažní, částečně podsklepený, který bude umístěn na pozemku 
parcelní číslo 843/2  o ploše 3865,0 m2  na ulici Hrázní v Brně Kníničkách v blízkosti Brněnské 
přehrady.  
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A.1 Identifikační údaje 
 

A1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:   Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:  p.č. 843/2 

 okres Brno - město 
Katastrální území:  Brno Kníničky 

Charakter stavby:    Novostavba RD 

Účel dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Objednatel dokumentace:    Lubomír a Eva Peňázovi 

Investor stavby:   Lubomír a Eva Peňázovi 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant: Lubomír Peňáz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Předchozí stupně dokumentace 

• Studie – Novostavba RD 

Lubomír Peňáz, Kosmova 7, Brno 612 00 

• Dokumentace pro územní rozhodnutí „Novostavba RD“, 

Lubomír Peňáz, Kosmova 7, Brno 612 00 

• Dokumentace pro stavební povolení „Novostavba RD“, 

Lubomír Peňáz, Kosmova 7, Brno 612 00 

 

b) Údaje o provedených průzkumech 

• Hydrogeologické posouzení, K-GEO s.r.o. 2011 

• Inženýrsko-geologický průzkum, K-GEO s.r.o. 2011 
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A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

Předložená dokumentace pro provádění stavby slouží pro účely výstavby RD v ulici Hrázní.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území) 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky.  

Celá navrhovaná stavba se nachází mimo záplavové území pro Q5 a Q20, Q100.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Hlavním sběrným tokem zájmové oblasti je řeka Svratka. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Výstavbou nebudou zhoršeny obecné požadavky na využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a dotčených orgánů byly zohledněny a 

zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Předmětná stavba nemá určené výjimky a úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Předmětná stavba nemá určené související a podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Předmětná stavba bude probíhat na pozemku p.č. 843/2 a nebude mít vliv na okolní pozemky. 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu RD. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba pro trvalé bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Rodinný dům je stavbou trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle §1 Vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nespadá 
stavba svým účelem ani do jedné charakteristiky a tudíž nevyplývají žádné požadavky z 
hlediska její užíváni osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma podzemních vedení inženýrských sítí.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Předmětná stavba nemá určené výjimky a úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Počet bytových jednotek:   1 

Podlahová plocha bytová:   184,8 m2 

Podlahová plocha nebytová:  159,4 m2 

Zastavěná plocha:   170,7 m2 
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Zpevněné plochy kolem domu:  74,0 m2 

Obestavěný prostor:   960 m3 

Počet parkovacích míst:  min. 2 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí) 

• Elektrická energie 

Stavba vyžaduje pro trvalý provoz napojení na elektrickou energii. Přípojka NN je přivedena 
na pozemek investora a je zakončena v kiosku na hranici pozemku. 

• Voda 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek 
stavebníka. 

• Odpady 

Součástí této zprávy je příloha o odpadech. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Začátek stavby: II.Q/2014 

Termín dokončení stavby: IV.Q/2015 

Popis výstavby: 

 vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí 
 sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
 položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
 provedení základových konstrukcí 
 provedení jímky na splašky 
 provedení hrubé stavby 
 montáž střechy 
 provedení instalací 
 montáž oken a dveří 
 montáž elektroinstalace, včetně přívodu NN 
 dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
 kolaudace stavby 

 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady stavby: 4.600.000,- Kč bez DPH 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – novostavba objektu rodinného domu 

SO 02 – zpevněné plochy 

SO 03 – přípojné místo pro vodovodní přípojku 
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SO 04 – přípojné místo pro elektro přípojku 

SO 05 – přípojné místo pro kanalizační přípojku 

SO 06 – oplocení pozemku 

SO 07 – terénní a sadové úpravy 

 

A.6 PŘÍLOHA 

Odpady 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 381/2001 Sb.:  
  

Kód  Název odpadu       Původ  

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika     Stavební činnost  

17 02  Dřevo, sklo a plasty       Kácené porosty, stavební  

                                                                                                         činnost 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu    Stavební činnost  

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)      Stavební činnost  

17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina     Výkopové práce  

17 06  Izolační materiály a stavební materiály                                Stavební činnost 

            s obsahem azbestu    

17 08 Stavební materiály na bázi sádry     Stavební činnost  

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady     Stavební činnost  

20 03  Ostatní komunální odpady      Provoz zařízení staveniště 
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Vypracoval: Lubomír Peňáz 
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1. B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1.1. a) charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště navrhované stavby se nachází na mírně svažitém pozemku v katastrálním 
území Brno Kníničky, v rekreační oblasti Kníničské přehrady. RD je umístěn cca 500 metrů 
jižním směrem od restaurace „U Šuláka“. 

1.1.2. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

1.1.2.1 Inženýrsko geologický průzkum 

Geologické poměry 

- zdroj: Mapové aplikace ČGS 

Hornina: sprašové hlíny s příměsí svahovin 

Oblast : POKRYVNÉ ÚTVARY ČESKÉHO MASIVU 

Region : kvartér extraglaciální oblasti 

Stáří-útvar : KVARTÉR 

Stáří - stupeň:   

Číslo ZM 25: 24-324  

 

Hydrogeologické poměry lokality 

V daném zájmovém prostoru nebyla v době sondáže podzemní voda zastižena.  

 

1.1.2.2 Radonový průzkum 

- zdroj: Mapové aplikace ČGS 

Číslo mapového listu ZM50: 25-33 

Převažující radonový index: 2 

Radonový index - popis: kvartér, hlubší podloží střední 

Hornina : spraš, sprašová hlína 

Typ horniny: sediment nezpevněný 

Geneze: eolická 

Eratém:  kenozoikum 

Útvar: kvartér 

Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity 

Oblast: kvartér 
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1.1.3. c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V dotčeném území se nenachází ochranná pásma. 

  

1.1.4. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek stavby neleží v záplavovém území. Stavba se nenachází v oblasti ohrožené 
sesuvy půdy nebo poddolováním. 

1.1.5. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťové vody z objektu 
RD budou odvedeny do půdy vsakováním. 

1.1.6. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Výstavba objektu RD, zpevněných ploch a inženýrských sítí neklade požadavky        
na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

1.1.7. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pro stavbu byl vydán souhlas s vynětím pozemků ze ZPF. Pro část území stavby         
a sběrné komunikace byly vydány souhlasy s odnětím (KÚ JMK, MěÚ Brno) v celkové 
výměře 3722m2. 

1.1.8. h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Novostavba RD bude napojena na ulici Hrázní. Jedná se o obousměrnou místní 
sběrnou komunikaci s asfaltovým krytem a zpevněnou krajnicí. Odvodnění povrchu 
komunikace je do terénu. Šířkové uspořádání bude 7,00m v asfaltu, 3,0m jízdní pruh + 0,5m 
zpevněná krajnice a vodící proužek, kde jsou uloženy inženýrské sítě, mimo konstrukci 
vozovky.  

1.1.9. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá věcné a časové vazby a podmiňující a související investice.  

  

2. B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora je vybudovat RD, který bude v maximální míře vyhovovat 
potřebám pětičlenné rodiny, a to za splnění všech hygienických a mikroklimatických 
podmínek a vhodného využití energetických zdrojů.  
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Objekt bude funkčně rozdělen na dvě vzájemně propojené části, a to na obytnou část    
a technické prostory (sklep, garáž).  

2.2. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. a) urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení stavby vychází z orientace parcely a příjezdové cesty. Dům je 
umístěn u severního okraje pozemku tak, aby se maximalizovala plocha osluněné pobytové 
zahrady; před domem je garáž se dvěmi stáními. 

 

2.2.2. b) architektonické řešení — kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Vzhled domu vychází z vnitřní koncepce. Dům je v 1.NP podélně rozdělen do dvou 
zón. Pobytová, zahrnující obývací pokoj a kuchyni, je orientována do zahrady. Zóna zázemí 
(vstup, technická místnost, šatna, toaleta, koupelna, schodiště a garáž) je umístěna při severní 
straně domu. 

Každá polovina domu je nestejně široká a různě dlouhá, dle rozdílných prostorových 
nároků. Vzniká tak nenudící objekt příznivě působícího měřítka. Fasáda objektu je 
materiálově rozdělena      do dvou částí. Na části obepínající prostor schodiště je použita 
silikátová omítka, druhá část je omítnutá vápenocementovou omítkou. Střecha je tvořena 
taškovou krytinou (sedlová střechai pultová střecha nad garáží). 

Pozemek  bude ze severu, západu a jihu oplocen drátěným pletivem. Z východní 
strany bude plot s podezdívkou. Ve vstupní části bude branka pro pěší a vjezd pro 
automobily.  

Objekt RD tvoří dvě nadzemní podlaží (1.NP, 2.NP a půdu) o vnějších rozměrech                
8,13x13,63m a je podsklepený. K objektu přináleží schodiště a garáž o vnějších rozměrech  
2,3x4,85m a 6,6x7,6 m 

Obvodové zdi jsou z keramického zdiva HELUZ tl. 440 mm (THERMO STI 44). 
Stropy jsou systémové (stropní nosníky a vložky). Krov je vaznicový s podepřenými 
středovými vaznicemi s pálenou krytinou TONDACH STODO, nad garáží plechová krytina 
na nosné dřevěné konstrukci pultové střechy. 

Materiály pro konstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly současné požadavky             
na stavební konstrukce. Hydroizolace budou provedeny z modifikovaných asfaltových pásů. 
Strop a šikminy podkroví budou tepelně izolovány s pomocí EPS a s použitím parotěsné 
zábrany bude chráněna skladba střešní konstrukce. Povrchy stěn budou omítané 
vápenocementovou omítkou. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným 
škůdcům a plísním. Podlahy budou plovoucí, akusticky oddělené od nosné vrstvy, v 1.PP 
bude keramická dlažba, podlaha v garáži bude betonová, opatřená ochranným nátěrem. Okna 
budou plastová zasklená izolačním trojsklem (v garáži a v 1.PP dvojsklem). Všechny příčky, 
stěny, okna a stropní konstrukce musí splnit platné ČSN a hygienické předpisy. 

Barevné a materiálové řešení je popsáno ve výkrese č.12 - Pohledy. 
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2.3. B.2.3 Celkové provozní řešení 

Vnitřní dispozice respektuje požadavky investora. Ihned za vstupními dveřmi je 
schodiště, spojující dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a garáž. Pokračuje zádveří a šatna, 
dále je přístupová chodba, která slouží jako hlavní komunikační uzel pro přístup do klidové 
zóny objektu (obývací pokoj a kuchyně se spíží), dále je z ní přístupná koupelna, WC             
a technická místnost. Ve 2.NP a 1.PP ústí schodiště do zádveří a jednotlivé místnosti jsou 
půdorysně rozmístěny v závislosti na svislých nosných konstrukcích, probíhajících objektem. 
Z horní chodby je možný přístup na půdu pomocí výklopného otvoru. 

2.4. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba vzhledem ke svému účelu a požadavkům stavebníka není řešena bezbariérově. 

2.5. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Budou splněna ustanovení Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu §26 - Bezpečnost při provádění a užívání staveb, odst. 1,3,4. 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu klouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
pohybujícím se vozidlem. 

(2) Požadavky na bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny 
zvláštním   předpisem. 

       (3) Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích.  

2.6. B.2.6 Základní technický popis staveb 

2.6.1. a) stavební řešení 

Objekt RD tvoří dvě nadzemní podlaží (1.NP, 2.NP a půdu) o vnějších rozměrech 
8,13x13,63m a je podsklepený. K objektu přináleží schodiště a garáž o vnějších rozměrech  
2,3x4,85  a 6,6x7,6 m 

2.6.2. b) konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdi jsou z keramického zdiva HELUZ (THERMO STI 44 a HELUZ PLUS 
UNI). Stropy jsou systémové (stropní nosníky a vložky). Krov je vaznicový s podepřenými 
středovými vaznicemi s pálenou krytinou TONDACH STODO, nad garáží taktéž pálenou 
krytinou TONDACH STODO  na nosné dřevěné konstrukci pultové střechy. 

Materiály pro konstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly současné požadavky             
na stavební konstrukce. Hydroizolace budou provedeny z modifikovaných asfaltových pásů. 
Strop a šikminy podkroví budou tepelně izolovány s pomocí minerální vlny a s použitím 
parotěsné zábrany bude chráněna skladba střešní konstrukce proti vnitřní vlhkosti. Povrchy 
stěn budou omítané vápenocementovou omítkou. Veškeré dřevěné prvky budou ošetřeny proti 
dřevokazným škůdcům       a plísním. Podlahy budou plovoucí, akusticky oddělené od nosné 
vrstvy, v 1.PP bude keramická dlažba, podlaha v garáži bude betonová, opatřená ochranným 
nátěrem. Všechny příčky, stěny a stropní konstrukce musí splnit platné ČSN a hygienické 
předpisy. 
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2.6.3. c) mechanická odolnost a stabilita 

Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je 
objekt vystaven během výstavby, užívání a při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly 
způsobit: 

- náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 
nebo přilehlé stavby 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které 
může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její 
části nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby 

- poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce 

- ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti   a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi 

- ohrožení provozuschopnosti technického vybavení v dosahu stavby 
- poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání 

lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo 
nákladů, nebo je alespoň omezit 

Při projektu nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by mohly ovlivnit statiku objektu.  

 

2.7. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

2.7.1. a) technické řešení 

Objekt je napojen na kanalizační řád. Veškeré splaškové vody jsou napojeny tlakovým 
potrubím PN 16 (2˝) do systému jednotné městské kanalizace. Dešťové vody jsou uchovány 
na pozemku vsakováním. 

Vodovodní přípojka je řešena v samostatné části projektové dokumentace. Přípojka 
bude zakončena vodoměrnou sestavou, která je uložena ve vodoměrné šachtě. 

Přípojka plynu není součástí této projektové dokumentace a bude řešena v samostatné 
části. 

Elektřina – přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová 
rozvodnice  RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné 
komunikace, do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň (NN přípojka není 
součástí tohoto projektu). Bude obsahovat měření (jednosazbové, 400V, 0-25A) ČEZ 
Distribuce a.s. Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou 25/3 /25A, 
char.B. Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, typ a provedení 
rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem (viz technické 
podmínky ČEZ distribuce a.s.) 

2.7.2. b) výčet technických a technologických zařízení 

Venkovní vodovod 

Venkovní rozvody silnoproudu 

Venkovní rozvody slaboproudu 
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2.8. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Je zpracováno v samostatné části projektové dokumentace. 

2.9. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

2.9.1. a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem: 

ČSN 730540-1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování
a ověřování.   

ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky. 

ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování
a ověřování. 

ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování
a ověřování.  

Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy min. na požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované povrchové teploty 
konstrukcí.   

Přílohou dokumentace je vypracovaný průkaz energetické náročnosti budovy. 

2.9.2. b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

U objektu RD lze uvažovat např. s alternativním systémem dodávky el. energie 
(solární panely). 

Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií     
v platném znění se splněním požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově 
optimální úrovni. 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Při větrání, vytápění, osvětlení a zásobování vodou budou dodrženy požadavky zákona 
č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stavba svým provozem nebude mít 
negativní vliv na okolí.  

Objekt je navržen tak, aby neohrožoval život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožoval životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. Budou tak splněny ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
§22 odst.1a-1h.

Větrání 
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Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi. Odtah par v kuchyni bude 
zajištěn digestoří s axiálním ventilátorem  a troubou vyvedenou na fasádu objektu. Kotelna 
v 1.PP bude větrána přirozeně neuzavíratelným větracím otvorem PVC 80x500mm 
opatřeným na fasádě objektu plastovou mřížkou proti dešti a hmyzu. 

Větrání garáže je navrženo přirozené neuzavíratelnými větracími otvory 2x PVC 
80x500mm (přívod + odvod), o celkové ploše 2x0,04 m2 = 0,08 m2 > 0,0225 m2. Splněním 
této podmínky je          i splněn požadavek normy ČSN 73 6058 pro vozidla skupiny 1. Otvory 
budou na fasádě objektu opatřeny plastovou mřížkou proti dešti a hmyzu.  

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového zdiva               
a zastínění vnitřními žaluziemi není navrženo. 

Osvětlení 

V objektu je uvažováno kombinace denního a sdruženého osvětlení, prostřednictvím 
prosklených ploch a osvětlovacích těles. 

Odpady 

Popis a druhy odpadů jsou řešeny v odstavci B.6. 

Zásobování vodou 

Objekt je napojen na vodovodní řad. 

2.11. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ze závěrů radonového průzkumu podloží pro nově projektovaný objekt RD vyplývá, 
že zájmové území se nachází na podloží se střední propustností zemin. 

Protiradonová opatření: 

V závislosti na radonovém indexu je nutné použít konstrukce (zejména hydroizolaci)               
a způsoby provedení spojů v hydroizolacích odpovídající těsnosti, dle ČSN 73 06 01 – 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

V celém objektu je třeba dbát na bezchybné provedení izolací a prostupů inženýrských 
sítí. V pobytových prostorech stavby po její realizaci nesmí být překročeny směrné hodnoty 
200 Bq/m2  OAR, toto měření bude doloženo ke kolaudaci. 

Na dorovnanou pláň se provede systémová hydroizolace - svařovaná povlaková 
hydroizolace z měkčeného PVC chráněná geotextilií o min. hmotnosti 300 g/m2.

Izolovány budou rovněž veškeré kanálky, šachty a prohlubně proti zemní vlhkosti. 
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Účinná protiradonová izolace 1. kategorie těsnosti zahrnuje: 
 izolaci vodorovnou 
 dokonale těsné spojení všech částí izolace 
 dokonalé plynotěsné provedení všech prostupů a spojů 

2.11.2. b) ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v území s bludnými proudy. 

2.11.3. c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v území se seizmickou aktivitou. 

2.11.4. d) ochrana před hlukem 

Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 
hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového 
omezení používání zdrojů hluku (7 – 21 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za 
akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací – bagrování              
a nakládání vytěžené zeminy nakladačem a odvoz materiálu. Dalšími význačnými zdroji 
hluku bude dále dovoz materiálu pro násyp a popř. hutnění. Provoz jednotlivých zdrojů hluku 
bude přerušovaný    a výhradně v době 7 - 21 hod. 

Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, 
která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné prostředí, a to i              
na sousedních pozemcích a stavbách. 

Vzhledem k charakteru objektu a masivním zděným stěnám je zaručena jejich 
dostatečná vzduchová neprůzvučnost. 

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. Při 
zdění je nutné dodržet technologický předpis vydaný výrobcem – firmou HELUZ cihlářský 
průmysl v. o. s., včetně omítky. 

2.11.5. e) protipovodňová opatření 

Pozemek pro navrhovanou výstavbu se nenachází v záplavovém území. 
Protipovodňová opatření nejsou požadována. 

3. B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1. a) napojovací místa technické infrastruktury 
 
Dešťová kanalizace  
Dešťová voda je zasakována na pozemku investora.  
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Zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, přípojka vodovodu je přivedena na pozemek 
stavebníka. 
 
Zásobování energiemi 
 
Plyn 
Přípojka plynu STL je přivedena na pozemek stavebníka a je ukončená HUP kk25 v kiosku 
na hranici pozemku. 
 
Elektřina 

Přípojka NN je přivedena na pozemek investora a je zakončena v kiosku na hranici 
pozemku. 

3.1.2. b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

- vodovodní přípojka PE 75x6,8 mm - délka 12 m 

- podzemní kabelové vedení NN – délka 20 m  

4. B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1.1. a) popis dopravního řešení 

Přístup a vjezd na pozemek je z přilehlé místní komunikace. Parkování vozidel          
se uvažuje v garáži – vnitřní stání.  

4.1.2. b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravně bude RD napojen sjezdem z ulice Hrázní. 

4.1.3. c) doprava v klidu 

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu byl navržen v počtu čtyř parkovacích 
míst, z toho dvou venkovních. 

4.1.4. d) pěší a cyklistické stezky 

Chodník je navržen v technologii zámkové dlažby o šířce 1,2m.  

Cyklistické stezky nejsou navrženy. 

5. B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1.1. a) terénní úpravy 

Terénní práce v prostoru staveniště budou navazovat na nově vzniklou stavbu. 
Svahování zářezů je odvislé od výsledků geologického průzkumu, soudržnosti a charakteru 
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zemin po odkrytí během stavby. Dále budou svahy přizpůsobeny zkušenostem při provádění 
HTÚ. Předpokládá se plynulý přechod na stávající terén se zaoblením, svahy budou zajištěny 
protierozní úpravou blízkou přírodním podmínkám.  

V poslední fázi terénních úprav budou nezpevněné plochy v areálu ohumusovány 
(mocnost vrstvy 20cm) a zatravněny. 

5.1.2. b) použité vegetační prvky 

Na pozemku není počítáno se speciálními vegetačními prvky.   
    

5.1.3. c) biotechnická opatření 

Na pozemku není počítáno se speciálním biotechnickým opatřením. 

 

6. B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

6.1.1. a) vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Po dobu stavebních prací ani při jejím dalším užívání její případné negativní účinky 
na okolní pozemky a stavby (zejména pak škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, 
prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov) 
nepřekročí limity vedené         v příslušných předpisech. 

Dodržovány budou tyto předpisy: 

 NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 Zákon č. 86/2002., o ochraně ovzduší, v platném znění 
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, 

v platném znění 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů vyhlášky 
č.381/2001Sb.:  
  

Kód  Název odpadu       Původ  

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika     Stavební činnost  
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17 02  Dřevo, sklo a plasty       Kácené porosty, stavební  

                                                                                                         činnost 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu    Stavební činnost  

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)      Stavební činnost  

17 05  Zemina, kamení a vytěžená hlušina     Výkopové práce  

17 06  Izolační materiály a stavební materiály                                Stavební činnost 

            s obsahem azbestu    

17 08 Stavební materiály na bázi sádry     Stavební činnost  

17 09  Jiné stavební a demoliční odpady     Stavební činnost  

20 03  Ostatní komunální odpady      Provoz zařízení staveniště 

6.1.2. b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb            
v krajině 

Navrhovaná stavba nemá nepříznivý vliv na přírodu a krajinu. Na místě stavby          
se nenachází chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Ekologické 
funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány. 

6.1.3. c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

6.1.4. d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Navrhovaná stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

6.1.5. e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení                  
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba nemá navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma. 

7. B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Posuzovaná stavba nesplňuje zařazení dle vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě 
vyplývající z požadavků civilní ochrany. 

8. B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Elektřina - přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice  
RE bude umístěna v oplocení pozemku tak, aby byla přístupná z veřejné komunikace,          
do stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň (NN přípojka není součástí 
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tohoto projektu). Bude obsahovat měření (jednosazbové, 400V, 0-25A) ČEZ Distribuce a.s. 
Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič s proudovou hodnotou 25/3 /25A, char.B. 
Elektroměrová rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž, typ a provedení 
rozvodnice bude shodný s typem schváleným příslušným rozvodným závodem (viz technické 
podmínky ČEZ distribuce a.s.) 

Napojení staveniště na zdroj vody bude provedeno z nově vybudovaného vodovodního 
řadu DN150. Kanalizace bude řešena mobilními chemickými toaletami, po vybudování 
splaškové kanalizace bude zařízení staveniště na tuto kanalizaci ihned napojeno.  

8.1.2. b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. Stavební jáma 
bude vyspádována dle HTÚ, případně dle nutnosti odrenována a napojena na záchytnou 
jímku.  

8.1.3. c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude řešen z ulice Hrázní. 

Staveniště bude napojeno na následující infrastrukturu: 
 přístupovou komunikaci 
 rozvody silnoproudu - přípojka NN je přivedena na pozemek investora. 
 vodovod v místě ukončení řadu na hranici pozemku ve vodoměrné šachtě 

8.1.4. d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Po dobu výstavby dojde k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji 
hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Při dodržení časového 
omezení používání zdrojů hluku (7 – 21 hod.) lze však považovat zvýšení hlukové zátěže      
za akceptovatelné. 

Nejhlučnější část výstavby bude spočívat při provádění výkopových prací – bagrování             
a nakládání vytěžené zeminy nakladačem a odvoz materiálu. Dalšími význačnými zdroji 
hluku bude dále dovoz materiálu pro násyp a popř. hutnění. Provoz jednotlivých zdrojů hluku 
bude přerušovaný    a výhradně v době 7 - 21 hod. 

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

Stavba nepotřebuje žádné související asanace, demolice ani kácení. 

8.1.6. f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Dočasné a trvalé zábory odpovídají hranici staveniště a jsou vyznačeny v  situačním 
výkresu. 

8.1.7. g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Bude se jednat o obalové materiály. Pro ně bude v místě staveniště připraven kontejner           
a dodavatel stavby zajistí řádné nakládání s odpady dle zákona (Zákon č. 185/2001 Sb.,          
o odpadech, v platném znění). 
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8.1.8. h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Přebytečná zemina bude dočasně, jako mezideponie, uložena na stavebním pozemku. 
Bude uložena tak, aby respektovala místní geomorfologii a podstatně nenarušila stávající 
odtokové poměry v území. Navýšení nad stávajícím terénem nepřevýší 4 metry. Před vlastním 
uložením zemin bude v místě mezideponie skryta ornice na krajích pozemků, doba trvání této 
dočasné skrývky nebude delší než 1 rok. Po odtěžení mezideponie bude ornice opět 
rozprostřena v původním rozsahu. 

8.1.9. i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy          
v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní 
zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit 
pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a pod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat 
povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících            
ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám                   
a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo                 
ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné 
znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 

U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha, která bude využita jako plocha         
pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.  

8.1.10. j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. 
Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování 
bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, 
k zamezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských 
hromadných prostředků, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek 
ochranných pásem a chráněných území. 

Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost 
osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost 
dopravy na veřejných komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí 
se označit také reflexními značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. 

Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy 
na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní 
prostředí. Zásobníky sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 
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Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmáčení povrchů ploch staveniště, zejména vozovek. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště   se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se 
včetně měřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit       
a podle potřeby zpřístupnit. Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou         
v dosahu negativních účinků zařízení staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování 
stavby bezpečně chránit. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody a pod.) se musí po 
dobu společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby    
se oddělí vozovka od chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen                    
ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést        
do původního stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 

Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti 
umístěna       na veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, 
výrazně označit reflexními značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 
výstražnými světly. 

Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny           
a udržovány, aby nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 

Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 
hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou 
míru danou příslušným právním předpisem. 

Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné 
funkci. 

Pro zhotovitele stavby budou závazně platit závěry posuzování vlivu na ŽP podle 
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: 

• zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového 
prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou 
kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální 
kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat 
podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené              
v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

 zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové 
komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení 
výstavby uvést příjezdové komunikace do původního stavu. 

• Před zahájením prací bude provedeno přesné vytýčení stávajících 
inženýrských sítí. Zhotovitel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením                  
a ověřením podzemních vedení jejich příslušnými správci. 

Pro stavbu bude zapotřebí koordinátor BOZP. 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. 
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Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru         
a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět 
pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou 
provádět jen za odborného dozoru ČEZ Distribuce a.s.. Od veřejného provozu musí být 
jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní inženýrské sítě je nutno před zahájením 
prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození. Práce na stavbě musí být 
prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé 
činnosti. Zhotovitel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci             
na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Během realizace stavby budou všemi účastníky dodržována veškerá pravidla                
a nařízení vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při práci 
na staveništi.   

8.1.11. k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během výstavby nebude možný samostatný přístup osob, které potřebují bezbariérový 
přístup na stavbu. 

8.1.12. l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nejsou užité. Až ke staveništi vede stávající dvoupruhová obousměrná komunikace. 

8.1.13. m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Na stavbu nejsou kladeny speciální podmínky. Stavbyvedoucí a případně stavební 
dozor stavebníka rozhodnou o vhodnosti provádění dílčích částí stavby s ohledem                 
na venkovní prostředí (stav počasí). 

8.1.14. n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Popis výstavby: 

 vytýčení stavby, včetně stávajících inženýrských sítí 
 sejmutí ornice, provedení hrubých terénních úprav 
 položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
 provedení základových konstrukcí 
 provedení hrubé stavby 
 montáž střechy 
 provedení instalací 
 montáž oken a dveří 
 montáž elektroinstalace, včetně přívodu NN 
 dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 
 kolaudace stavby 

 

Předpokládané zahájení výstavby  II.Q/2014. 

Předpokládané dokončení výstavby: IV.Q/2015. 
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I. ÚVODNÍ ÚDAJE  
 
Identifikační údaje 
 
a) Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   Novostavba rodinného domu 
Místo stavby:  p.č. 843/2 
 okres Brno - město 
Katastrální území:  Brno Kníničky 
Charakter stavby:    Novostavba RD 
Účel dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
b) Údaje o stavebníkovi 
 
Objednatel dokumentace:    Lubomír a Eva Peňázovi 
Investor stavby:   Lubomír a Eva Peňázovi 
 
c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Lubomír Peňáz 
 
 
II.  
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
  
a) Účel objektu 
 

Záměrem investora je vybudovat RD, který bude v maximální míře vyhovovat potřebám 
pětičlenné rodiny, a to za splnění všech hygienických a mikroklimatických podmínek a vhodného 
využití energetických zdrojů.  

Objekt bude funkčně rozdělen na dvě vzájemně propojené části, a to na obytnou část        
a technické prostory (sklep, garáž).  
 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami                
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Urbanistické řešení stavby vychází z orientace parcely a příjezdové cesty. Dům je umístěn 
u severního okraje pozemku tak, aby se maximalizovala plocha osluněné pobytové zahrady;  před 
domem je garáž se dvěma stáními. 

Vzhled domu vychází z vnitřní koncepce. Dům je v 1.NP podélně rozdělen do dvou zón. 
Pobytová, zahrnující obývací pokoj a kuchyni, je orientována do zahrady. Zóna zázemí (vstup, 
technická místnost, šatna, toaleta, koupelna, schodiště a garáž) je umístěna při severní straně 
domu. 
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Každá polovina domu je nestejně široká a různě dlouhá, dle rozdílných prostorových 
nároků. Vzniká tak nenudící objekt příznivě působícího měřítka. Fasáda objektu je materiálově 
rozdělena do dvou částí. Na části obepínající prostor schodiště je použita silikátová omítka, druhá 
část je omítnutá vápenocementovou omítkou. Střecha je tvořena taškovou krytinou (sedlová 
střecha i pultová střecha nad garáží). 

Pozemek  bude ze severu, západu a jihu oplocen drátěným pletivem. Z východní strany 
bude plot s podezdívkou. Ve vstupní části bude branka pro pěší a vjezd pro automobily.  

Objekt RD tvoří dvě nadzemní podlaží (1.NP, 2.NP a půdu) o vnějších rozměrech              
8,13x13,63m a je podsklepený. K objektu přináleží schodiště a garáž o vnějších rozměrech  
2,3x4,85m a 6,6x7,6 m 

Obvodové zdi jsou z keramického zdiva HELUZ tl. 440 mm (THERMO STI 44). Stropy 
jsou systémové (stropní nosníky a vložky). Krov je vaznicový s podepřenými středovými 
vaznicemi s pálenou krytinou TONDACH STODO, nad garáží plechová krytina na nosné 
dřevěné konstrukci pultové střechy. 

Materiály pro konstrukci jsou voleny tak, aby splňovaly současné požadavky na stavební 
konstrukce. Hydroizolace budou provedeny z modifikovaných asfaltových pásů. Strop a šikminy 
podkroví budou tepelně izolovány s pomocí EPS a s použitím parotěsné zábrany bude chráněna 
skladba střešní konstrukce. Povrchy stěn budou omítané vápenocementovou omítkou. Veškeré 
dřevěné prvky budou ošetřeny proti dřevokazným škůdcům a plísním. Podlahy budou plovoucí, 
akusticky oddělené od nosné vrstvy, v 1.PP bude keramická dlažba, podlaha v garáži bude 
betonová, opatřená ochranným nátěrem. Okna budou plastová zasklená izolačním trojsklem       
(v garáži a v 1.PP dvojsklem). Všechny příčky, stěny, okna a stropní konstrukce musí splnit 
platné ČSN a hygienické předpisy. 
Barevné a materiálové řešení je popsáno ve výkrese č.12 - Pohledy. 

Vnitřní dispozice respektuje požadavky investora. Ihned za vstupními dveřmi je schodiště, 
spojující dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a garáž. Pokračuje zádveří a šatna, dále je 
přístupová chodba, která slouží jako hlavní komunikační uzel pro přístup do klidové zóny objektu 
(obývací pokoj a kuchyně se spíží), dále je z ní přístupná koupelna, WC a technická místnost. Ve 
2.NP a 1.PP ústí schodiště do zádveří a jednotlivé místnosti jsou půdorysně rozmístěny 
v závislosti na svislých nosných konstrukcích, probíhajících objektem. Z horní chodby je možný 
přístup na půdu pomocí výklopného otvoru. 
Stavba vzhledem ke svému účelu a požadavkům stavebníka není řešena bezbariérově. 
 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení      
a oslunění  
  
KAPACITA OBJEKTU  

Rodinný dům je navržen s 1 bytovou jednotkou pro 5 trvale žijících osob.  
  
UŽITNÉ PLOCHY  

Užitná plocha navrženého objektu je 327,78 m2  
1. NP 137,56 m2  
2. NP 95,18 m2  
1. PP 95,04 m2  
  
UŽITNÉ PLOCHY  

Obestavěný prostor navrženého objektu je cca  960 m3.  
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ZASTAVĚNÁ PLOCHA  
Zastavěná plocha je 170,7 m3.  

  
ORIENTACE A OSLUNĚNÍ  

S ohledem na orientaci objektu je proslunění vyhovující u všech obytných místností. 
Objekt není zastíněn jiným objektem ani stromy. Hlavní vstup do objektu je orientován na 
východ. 
  
OSVĚTLENÍ  

Plocha okenních otvorů v každé obytné místnosti činí vždy minimálně jednu desetinu 
podlahové plochy dané obytné místností. Osvětlení bytových prostor je řešeno v projektové části 
– návrh a posouzení otvorů.  
 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost  

Navržené technické a konstrukční řešení objektu odpovídá danému způsobu využití 
objektu, a to i s ohledem na stavebníkem požadovanou životnost.  
 
 
e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Ze strany interiéru bude ve 2.NP použita tepelná izolace Isover Orsik tl. 120 mm.  Půdní 
výlez bude zateplen stejnou tepelnou izolací v tl. 50 mm. Boční stěny výlezu budou zatepleny 
stejným materiálem ve stejné tloušťce. Z vnější strany opláštění RD bude použita tepelná izolace 
z fasádní polystyrenu EPS 100 F tl. 100 mm. Obvodové pozední věnce jsou na vnější straně 
opatřeny tepelně izolační vrstvou z pěnového polystyrenu EPS tl. 100 mm a z vnější strany 
příčkovkami Heluz 6,5 broušená, tento polystyren tvoří současně přerušení tepelného mostu 
v okenních nadpraží.  Podlaha na terénu obsahuje ve své skladbě tepelně izolační vrstvu EPS 
Perimetr  tl. 80 mm. Podlaha v 1.NP a v 2.NP je zateplena kročejovou minerální izolací EPS 
RigiFloor 4000 tl. 40 mm. 
 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického                       
a hydrogeologického průzkumu  

Návrh základových konstrukcí pro předpokládanou výpočtovou únosnost základové půdy 
a návrh skladby hydroizolace spodní stavby pro předpokládanou intenzitu působení spodní vody 
a vlhkosti je třeba považovat jako předběžný, proto bude posouzen podle skutečného stavu 
zjištěného na stavbě.  
 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků  

S ohledem na charakter uvažované akce a způsobu užívání objektu resp. dotčeného území, 
nedojde navrhovanou výstavbou ke zhoršení životního prostředí ani v nejbližším okolí stavby.  
Při stavebních pracích mohou vznikat tyto odpady:  
1/  beton, cihly, keramika, sádrová stavební hmota, zemina, kameny   
2/ dřevo, sklo, plast, železo, ocel, směs kovů, kabely, ostatní izolační materiály  
  
  
Pro odpady bude v místě staveniště připraven kontejner a dodavatel stavby zajistí řádné nakládání 
s odpady dle zákona (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). 
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h)  Dopravní řešení  
Příjezd na stavební pozemek bude vybudován nově ze stávající komunikace probíhající 

kolem severní hranice pozemku. Povrchové úpravy okolí stavby budou spočívat v zadláždění 
příjezdové cesty rodinného domu, dále budou úpravy spočívat se související osazením rodinného 
domu na pozemek, a to včetně vegetačních úprav.  
 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření  

V září 2011 bylo provedeno měření radonové aktivity.  V dané lokalitě bylo naměřeno 
nízké riziko radonové zátěže. Výsledky radonového průzkumu jsou zohledněny a v projektu jsou 
provedena patřičná protiradonová opatření.  

Při návrhu akce není uvažováno s ochranou stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí, jako jsou například povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita nebo hluk               
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.  
  
j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu  

Pro uvažovanou lokalitu výstavby bylo při návrhu stavby postupováno v souladu               
s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.  
 
 
III.  
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST  
  
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny  

Objekt rodinného domu je navržen ve zděné technologii systému HELUZ, kde stropy 
budou tvořeny stropními nosníky a vložkami HELUZ MIAKO. Zastřešení objektu tvoří stojatá 
stolice vaznicové soustavy s pálenou taškovou krytinou. Střecha má tvar L. Jedná se o sedlovou 
střechu nad hlavní části RD a na ní navazující kolmou pultovou střechu v prostoru nad garáží       
s různými výškovými úrovněmi. Dům bude založen na monolitických betonových základových 
pasech. Svislé konstrukce jsou zděné opatřené vápenocementovou omítkou.  
  
b) Komunikace  

Přístup k objektu a garáži ze stávající komunikace je zajištěno nově vybudovaným 
chodníkem a příjezdovou zpevněnou plochou šířky 2 m ze zámkové dlažby. Odtok vody              
a zamezení pronikání vody do objektu je zajištěno odpadním kanálkem, směrem ke kterému jsou 
plochy svažovány.  
 
 
 
 
c) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky  
  
Zemní práce  

V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 100 mm a uložena                  
na mezideponie na vhodném místě stavební parcely pro opětovné použití při konečných terénních 
úpravách (pro zatravňované plochy).  

Dále je nutno objekt vytýčit lavičkami a zřetelně označit výškový bod, od kterého            
se určují všechny příslušné výšky. Výkopové práce je možno provádět strojně, těsně před 
betonáží základů je potřebné ruční začištění výkopů až na úroveň základové spáry. V místě 
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vyhloubení větším než 0,7 od původního rostlého terénu bude nutno zpevnit základovou půdu 
štěrkopískovou navážkou. Po obnažení základové spáry je nutno přizvat statika k posouzení 
základových poměrů podloží. V případě, že skutečné základové poměry budou odlišné od 
předpokladu z projektu (např. méně únosná nebo nestejnoměrná zemina, spodní voda apod.), je 
třeba přehodnotit způsob založení stavby. 

Vzhledem k rozdílným úrovním zakládání jsou i úrovně výkopů různé. Výkopy budou 
hloubeny ve vrstvách rostlých zemin. Zemina odtěžená z výkopů se ponechá na staveništi a bude 
použita na zpětné zásypy a konečnou úpravu terénu okolí stavby.  Při provádění zpětných zásypů 
(resp. násypů pod konstrukcemi) je nutno zeminu hutnit po vrstvách tloušťky max. 150 mm na 
únosnost min. 0,15 MPa.  

Dílčí figury výkopových prací budou prováděny se svahováním 1:1 s lavičkami 2,5m.  
Zemní práce zejména zapažení výkopových rýh, je nutno realizovat důsledně v souladu                
s příslušnými dotčenými předpisy a normami bezpečnosti práce, mimo jiné např. „Vyhláška 
č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.  
 
Základy  

Objekt je založen na monolitických betonových základových pasech z betonu C16/20 
(směs zavlhlá). Šířka pasů byla vypočtena pro základovou půdu s předpokládanou výpočtovou 
únosností zeminy v základové spáře Rdt = 0,15 MPa. Úroveň základové spáry pasů pod 
obvodovými stěnami je navržena v nezámrzné hloubce pod úrovní okolního přilehlého 
upraveného terénu.  Základové pásy jsou stupňované. Nejnižší spodní úroveň základových pásu 
je v hloubce 3,855 m pod úrovní podlahy 1.NP. Podkladní betonová deska (nosný podklad podlah 
"na terénu") je navržena z betonu C20/25 tloušťky 250 mm, vyztužena jednou ocelovou 
svařovanou sítí KARI 100/100/6,3mm. Deska bude provedena na štěrkový řádně hutněný podsyp 
tloušťky 250 mm. Před betonáží základů je nutno do výkopů v úrovni základové spáry vložit 
zemnící pásek FeZn profilu 10 mm.  
 
Svislé konstrukce:  
  
OBVODOVÉ STĚNY  

Obvodové zdivo je navrženo jako jednovrstvé skladebné tloušťky 450 mm z cihel HELUZ 
STI 44 broušená – P8 na tenkovrstvou maltu, U= 0,12 W/m²K (Un=0,258 W/m²K). První šár 
zdiva bude vysypán perlitem pro lepší tepelně technické vlastnosti.  
  
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY  

Vnitřní nosné stěny budou zděné skladebné tloušťky 300 mm z cihel HELUZ 30 broušená 
– P10 na tenkovrstvou maltu a HELUZ P15 30 broušená na tenkovrstvou maltu.  
  
PŘÍČKY  

Všechny příčky jsou navrženy zděné, skladebné tloušťky 150 a 100 mm z cihelných 
tvárnic HELUZ 14 broušená a HELUZ 8 broušená na tenkovrstvou maltu. V 1.NP a v 2.NP je   
na WC navržena přizdívka ze sádrokartonu tl. 50 mm.  
 
 
KOMÍNY  
  
V objektu RD bude použit dvouprůduchový systém HELUZ. 
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Vodorovné konstrukce:  
  
STROPY 

Stropní konstrukce jsou tvořeny stropními nosníky a vložkami HELUZ MIAKO tl. 
250mm.  
  
ZTUŽENÍ OBJEKTU 

Funkci podélného a příčného ztuţení stavby zabezpečují monolitické železobetonové 
věnce. Věnce jsou navrženy z betonu C20/25 vyztužené dle statického výpočtu. Výztuž věnců 
musí být vzájemně provázána, přivařena nebo stykována přesahem min. 500 mm resp. pomocí 
příložek téhož profilu a přesahu.  
  
NADPRAŽÍ FASÁDNÍCH OTVORŮ 

V obvodovém zdivu je nadpraží otvorů tvořeno částečně překladem HELUZ 23,8             
a částečně obvodovým věncem na kterém bude osazena stropní konstrukce. Sestavy překladů      
v nadpraží otvorů obvodových stěn obsahují ve své skladbě tepelnou izolaci pěnový polystyren 
tloušťky 160 mm.  
  
NADPRAŽÍ VNITŘNÍCH OTVORŮ 

Nadpraží vnitřních otvorů v nosném zdivu je tvořeno překlady řady HELUZ 23,8.   
  
PODLAHY 

Nášlapnou vrstvu podlahy hygienických místností, podlahu na schodišťových 
mezipodestách a podlahu v 1.PP tvoří keramická dlažba.  

V 1.NP v obývacím pokoji, v pokoji, na chodbě, ve spíži, v šatně a v kuchyni je navržena 
dřevěná podlaha, stejně jako ve 2.NP na chodbě, v obytných místnostech, šatně a komoře.           
V ložnici a v pokoji tvoří nášlapnou vrstvu podlahy koberec.  Podlahu balkonu bude tvořit 
protiskluzová, mrazuvzdorná keramická dlažba. Podrobná skladba podlah je popsána ve 
výkresové části.  
 
 
Výplně otvorů  

Jako výplně otvorů jsou navržena dřevěná EUROOKNA od firmy SLAVONA,               
typ SC 92. Vstupní a balkonové dveře budou od stejné firmy. Vnitřní dveře budou obložkové. 
Vrata do garáže jsou sekční elektrická TRIDO. Montáž výplní otvorů bude provedena v souladu  
s montážními předpisy s vyplněním obvodové spáry PUR pěnou a zatmelením spár. Okna budou 
vsazena na přední část otvorů ve vzdálenosti 165 mm.  
  
Schodiště  

Schodiště v objektu bude celodřevěné se šířkou ramene 900 mm, mezipodesty ze 
stropních vložek a nosníků HELUZ MIAKO. Šířka schodišťových stupňů v nadzemních 
podlažích je 300 mm, výška stupňů je navržena 178,4  mm (sklon schodišťového ramene činí 
33°). Šířka schodišťových stupňů v podzemním podlaží je 300 mm, výška stupňů je navržena 
186,1 mm (sklon schodišťového ramene činí 36°). Schodišťové madlo je navrženo celodřevěné 
výšky 1000 mm. Dále budou ve 2.NP v prostoru chodby umístěny stahovací schody do půdního 
prostoru. 
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Střecha  
Nosnou střešní konstrukci tvoří stojatá stolice vaznicové soustavy, krytina je navržena      

z pálených tašek typu Tondach. Zastřešení objektu tvoří stojatá stolice vaznicové soustavy           
s pálenou taškovou krytinou. Střecha má tvar L. Jedná se o sedlovou střechu nad hlavní části RD 
a na ní navazující kolmou pultovou střechu v prostoru nad garáží s různými výškovými úrovněmi. 
Střešní konstrukce má sklon 37° směrem k jihu, resp. 32° k severu a 24° nad garáží.  Krov je 
tvořen pozednicemi, středními vaznicemi, které jsou podepřeny dřevěnými sloupky a ztuženy 
dřevěnými kleštinami pod středními vaznicemi. Krokve jsou navrženy z jednotného profilu, vždy 
z jednoho kusu. Krokve nesmí být přerušeny. Kleštiny a krokve je nutné spojit ocelovými šrouby 
(svorníky). Pozednice jsou kotveny pomocí kotevních háků po cca 1,5m do železobetonového  
věnce. Pod pozednice je umístěna nasucho lepenka IPA 400H PE S 35. Veškeré dřevěné prvky   
je nutno opatřit protipožárním nátěrem a nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Tato nátěrová látka 
musí mít A-test pro použití v obytných místnostech. Všechny pohledové prvky musí být osazeny 
již hoblované. Střední vaznice a pozednice budou procházet skrz zdivo do venkovního prostoru.  
Průchod ve zdivu bude oddilatován polystyrenem tl. 20 mm. Vaznice uložené v kapsách ve zdivu 
budou osazeny na impregnované prkénko z tvrdého dřeva.   
 
Hydroizolace a protiradonové opatření  

Izolace proti zemní vlhkosti (souvislá vodorovná i svislá neporušená hydroizolační 
vrstva), která současně zajišťuje i funkci protiradonového opatření byla navržena                       
z polyethylenových folií FATRAFOL 803 tl. 2,0 mm, chráněná z geotextilií o plošné hmotnosti 
300 g/m2. Tato izoalce bude také sloužit proti možné tlakové vodě. Předpokládá se, že maximální 
hladina podzemní vody se nachází minimálně 300 mm pod úrovní základové spáry. Po provedení 
hydrogeologického průzkumu podzákladí stavby (nejpozději při zahájení zemních prací) je nutno 
navržený způsob hydroizolace spodní stavby posoudit a případně korigovat.  
       
Klempířské konstrukce  

Veškerá oplechování, lemování, závětrné lišty, podokapní žlaby a odpadní potrubí jsou 
navržena z pozinkovaného ocelového plechu s polyesterovou povrchovou úpravou                       
s polyamidovými částicemi Lindab o tl. plechu 0,6 mm.  Všechny klempířské konstrukce provést 
důsledně v souladu s ČSN 733610 - „Klempířské práce stavební“. Klempířské výrobky jsou 
popsány ve výpisu výrobků prováděcího projektu.  
 
Povrchové úpravy  

Zděné konstrukce budou opatřeny vápenocementovou omítkou.  Omítnuté povrchy budou 
po řádném vyschnutí vymalovány (např. HET), barevný odstín nátěru určí investor.  Povrchovou 
úpravu sádrokartonových konstrukcí tvoří disperzní nátěr barvy bílé. V prostoru hygienických 
místností (WC, koupelna) bude proveden keramický obklad stěn, v koupelně do výšky 2000 mm 
a na WC do výšky 1500 mm.Všechny dřevěné prvky a konstrukce budou ošetřeny protipožárním 
nátěrem a napuštěny impregnací proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Všechny ocelové prvky  
budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem. 
   
d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce  
  

Při návrhu nosných konstrukcí byly uvažovány tyto hodnoty zatížení:  
 užitné zatížení 1,5 kN/m2  
 zatížení sněhem 1,0 kN/m2  
 zatížení větrem 0,45 kN/m2  
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e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů  

U navrhovaného rodinného domu budou uplatněny systémové konstrukční detaily             
a technologické postupy.  
  
f)  Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby  
    Jedná se o samostatně stojící stavbu. Na pozemku se nenachází žádné související stavby 
apod.  
  
g) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí       
či prostupů  

K bouracím pracím v dané lokalitě a vzhledem k uvažované akci nedochází, tudíž tento 
bod nemá věcnou opodstatněnost. 
 
h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Nebyly stanoveny žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.  
  
i) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software  

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
 ČSN 01 3450 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy zdravotních instalací  
 ČSN 73 4301 – Obytné budovy  
 ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody  
 ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí  
 ČSN 73 3050 - Zemní práce  
 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy  
 ČSN 73 19 01 – Navrhování střech – Základní ustanovení  

  
 j)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem  

Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace               
pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.  
 
IV. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  
  
a) Tepelně technické vítanosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Veškeré konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s tepelně-technickými 
požadavky a v souladu s ČSN 73 0540-2. Posouzení jednotlivých konstrukcí a celého objektu je 
samostatnou částí projektu.   
  
b) Vytápění - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení na vlastní 
zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; zdůvodňuje se volba systému 
vytápění a přípravy teplé a užitkové vody  

Rodinný dům bude vytápěn centrálně. Pro vytápění je navržena klasická teplovodní 
otopná soustava dvoutrubková se spodním rozvodem a radiátory, umístěnými pod okny.              
V koupelně a na WC bude vytápění  doplněno žebříkovými radiátory. Objekt se nachází              
v klimatické oblasti s vnější oblastní výpočtovou teplotou  -12°C,  krajina je uvažována normální, 
poloha budovy - nechráněna.  
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c) Kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), bilance potřeby 
paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení (kotlů, čerpadel boilerů, 
výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení počtu pracovních sil, zásady regulace      
a měření, požadavky na zajištění péče o životní prostředí, bezpečnost práce a požární 
ochranu  

Vytápění RD bude kondenzačním kotlem na zemní plyn s integrovaným bivalentním 
zásobníkem TUV o objemu 170l, s možností budoucího napojení na ohřev TUV slunečními 
kolektory. Kotel se zásobníkem TUV bude umístěn do kotelny v 1.PP.  
 
d)  Zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o jednotlivých vnitřních 
rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, popis umístění spotřebičů chladu      
a koncových elementů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních 
prostorů jako strojoven chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, 
předávacích stanic tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic  

S ohledem na charakter uvažované akce a v souladu s požadavky stavebníka nebudou       
v navrhovaném rodinném domě instalována žádná zařízení pro ochlazování staveb.  
  
e) Vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a vnitřního 
prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, výchozí podklady   
pro dimenzování zařízení), popis a funkce vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, 
požadavky na energie a média (elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených 
výkonů a bilance spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, 
řešení požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního 
prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení  

Většina místností je větrána přirozeně - otevíravými okny stejně jako koupelny.   
Samostatným větracím potrubím z PVC budou odvětrávány garáž a kotelna, WC a spíž budou 
odvětrávány do technické šachty, která bude vybavena vlastním větracím potrubím. Nucené 
větrání bude pouze v kuchyni - digestoř nad varnou plochou. V objektu nejsou jiné větší 
spotřebiče (sauna, infrakabina, whirpool, apod.).  

 Součástí každého větracího potrubí musí být sběrná nádobka na případný kondenzát 
stékající po vnitřní stěně potrubí. Větrací potrubí je nutno po celé  délce tepelně izolovat (např. 
návlekovými hadicemi). 
 
  
f) Kanalizace  

Objekt nově budovaného rodinného domu bude umístěn v obci Brno-Kníničky. V místě je 
stávající splašková kanalizace PVC-KG DN 500. Do této kanalizace bude svedena, pomocí 
tlakové přípojky PVC PN 16 (2˝), splašková voda z nově navrženého objektu. Napojení 
splaškové kanalizace bude provedeno tak, že stoupací potrubí, které bude uloženo v technické 
šachtě budou odvedeny přes přečerpávací stanici STAR 270 (odvětrávané do technické šachty) 
do tlakové přípojky. Nadmořská výška nejnižšího podlaží, ze kterého budou vypouštěny odpadní 
vody je 247,0 m.n.m.  

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 3050 Zemní práce a s vyhl. ČÚBP 
č.324/1990 Sb. Provedení zemních prací spočívá ve vyhloubení rýhy pro potrubí 0,8-1,2 m široké 
a příslušné hloubce. Potrubí bude uloženo do pískového lože  tl.0,1 m /zrnitost písku 0–4 mm/     
a obsypáno pískem do výšky 0,3 m /zrnitost 0–16 mm bez ostrých částic/ nad povrchem potrubí. 

Nad potrubí bude v celé délce umístěn identifikační vodič Cu 4mm2. Po položení 
přípojky, před záhozem, bude provedeno její geodetické zaměření (data v souřadném systému    
S-JTSK  ve formátu DGN).  
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g) Vodovod  

Stávající veřejný vodovodní řad je veden mimo pozemek investora před objektem RD. 
Zásobování objektu RD pitnou vodou bude provedeno pomocí nové přípojky vody. Přípojka bude 
provedena z potrubí HDPE 100-32x2,9 a bude ukončena vodoměrnou sestavou v šachtě             
na pozemku investora. Odtud je vodovodní potrubí vedeno dále do objektu k jednotlivým 
zařizovacím předmětům.  

Přípojka se povede zemní rýhou v min. spádu 0,3 % k hlavnímu řadu; skutečné spádování 
umožní daná konfigurace terénu, uložení vodovodního řadu a osazení RD. Přípojka bude uložena 
v pískovém (prosívkovém) loži tl. 150 mm, k potrubí bude přiložen identifikační vodič 1 x Cu 
4mm2, který bude propojen s kovovými částmi přípojky. Nad potrubí bude proveden pískový 
(prosívkový) obsyp tl. 300 mm a na něj bude položena PE folie bílé barvy. Při průchodu 
základovými konstrukcemi RD bude přípojka uložena v plastových PVC chráničkách. Minimální 
krytí potrubí přípojky je ve volném terénu 1,0 m Přípojku včetně instalace vodoměru provedou 
pracovníci VAK a. s. nebo kvalifikovaná osoba s oprávněním. Po položení potrubí – před jeho 
zasypáním – se provede zaměření skutečného provedení.  
  
  
V Brně dne 13.5.2014 
Vypracoval: Lubomír Peňáz 
 
 
 



ZÁVĚR  
  
Bakalářskou prací byl vypracován prováděcí projekt pro jednogenerační rodinný dům, který  
bude umístěn na pozemku o ploše 3865,0 m2, parcelní číslo 843/2 na ulici Hrázní v Brně 
Kníničkách v blízkosti Brněnské přehrady.  
Jedná se o rodinný dům dvoupodlažní, částečně podsklepený.  
Vstup je umožněn přes schodiště probíhající celým RD do chodby s šatnou v 1.NP. V 1.NP        
se dále nachází kuchyně s obývacím pokojem, spíž, komora, koupelna, WC a garáž s dvěma 
stáními.  
Z chodby v 1.NP je umožněn vstup do jednotlivých místností. Ze schodiště je umožněn vstup  
do  garáže.  
Po schodišti se dostaneme do centrální chodby v 2.NP. Z chodby je umožněn přístup do dětského 
pokoje, ložnice, koupelny, WC a šatny.   
V 1.PP je technická místnost, kotelna a dílna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.5.2014 
Vypracoval: Lubomír Peňáz 



SEZNAM POUŽITÝCH ZROJŮ  
  
- Práce z předmětu BH09  
- Katalogy a technické listy materiálů a odborná literatura  
- Právní předpisy  
  
Zákony a vyhlášky:  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území  
- Vyhláška č. 23/2008  Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov  
  
Normy:  
- ČSN 01 3420  – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
- ČSN 73 4301  – Obytné budovy  
- ČSN 73 1101  – Navrhování zděných konstrukcí  
- ČSN 73 0580  – Denní osvětlení budov  
- ČSN 73 4130  – Schodiště a šikmé rampy  
- ČSN 73 1901  – Navrhování střech – Základní ustanovení  
- ČSN 73 4201  – Komíny a kouřovody  
- ČSN 73 3050  –  Zemní práce  
- ČSN 73 0532  – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování                        
akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky  
- ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  
- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení  
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací  
- ČSN EN 832 – Tepelné chování budov  - Výpočet potřeby energie na vytápění   
                                                                                                     – obytné budovy  
- ČSN EN ISO 6946 -  Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor                       
a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda  
- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie  na vytápění      
a chlazení  
- ČSN EN ISO 13790 - Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.5.2014 
Vypracoval: Lubomír Peňáz 



 
SEZNAM POUŽITÝCH  ZKRATEK A SYMBOLŮ  
  
- kce – konstrukce  
- ČSN – česká státní norma  
- m.n.m BALT p.v. (m.n.m.B.p.v.) – metrů nad mořem Balt po vyrovnání  
- p.č. – parcelní číslo  
- RD – rodinný dům  
- tl. – tloušťka  
- dl. – délka  
- k.ú. – katastrální území  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.5.2014 
Vypracoval: Lubomír Peňáz 
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C1-A PRŮVODNÍ ZPRÁVA          7 A4     č. 4  
C1-B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                17 A4     č. 5  
  
C2 – VÝKRESOVÁ ČÁST  
  
C2-A TECHNICKÁ ZPRÁVA                 11 A4      č. 6 
 
VÝKRESOVÁ ČÁST:  
- SITUACE      1: 200  VÝKRES Č. C2.001  8 A4     č. 7  
- PŮDORYS 1. PP      1: 50  VÝKRES Č. C2.002   8 A4     č. 8  
- PŮDORYS 1. NP    1: 50    VÝKRES Č. C2.003   8 A4     č. 9  
- PŮDORYS 2. NP     1: 50    VÝKRES Č. C2.004   8 A4     č. 10  
- ŘEZ A-A      1: 50    VÝKRES Č. C2.005   8 A4     č. 11  
- ŘEZ B-B      1: 50    VÝKRES Č. C2.006  8 A4     č. 12  
- TVAR STROPU NAD 1.PP   1: 50    VÝKRES Č. C2.007   4 A4     č. 13  



- TVAR STROPU NAD 1.NP  1: 50    VÝKRES Č. C2.008             8 A4    č. 14  
- TVAR STROPU NAD 2.NP  1: 50    VÝKRES Č. C2.009   4 A4    č. 15  
- KROV      1: 50    VÝKRES Č. C2.010            16 A4    č. 16  
- ZÁKLADY      1: 50    VÝKRES Č. C2.011            16 A4    č. 17  
- POHLEDY      1: 50    VÝKRES Č. C2.012   4 A4    č. 18  
- DETAIL BALKONOVÉ KCE   1: 10 VÝKRES Č. C2.013   2 A4    č. 19  
- DETAIL PRAHU U VSTUP. DVEŘÍ  1: 10    VÝKRES Č. C2.014   2 A4    č. 20 
- DETAIL ULOŽENÍ OKEN    1: 10    VÝKRES Č. C2.015   2 A4    č. 21 
- DETAIL PŮDNÍHO VÝLEZU   1: 10    VÝKRES Č. C2.016   2 A4    č. 22 
- SITUACE – ODSTUPOVÉ   1: 200  VÝKRES Č. C2.017   8 A4    č. 23  

VZDÁLENOSTI   
  
 
 
C3 – TECHNICKÁ ČÁST  
 
C3-A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ       8 A4   č. 24  
C3-B TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE     41 A4   č. 25  
C3-C PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY              5 A4    č. 26  
  
C4 – VÝPOČTOVÁ ČÁST  
 
C4-A NÁVRH A VÝPOČET SCHODIŠTĚ      2 A4   č. 27  
C4-B NÁVRH A VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA ZÁKLADY     8 A4   č. 28  
  
  
SLOŽKA D – SEMINÁRNÍ PRÁCE   
  
D SEMINÁRNÍ PRÁCE         40 A4 č. 29  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 24.5.2014 
Vypracoval: Lubomír Peňáz 
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