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Abstrakt 

 
    Předmětem zadání bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dvojdům, kde každá 

z částí domu je řešena jako samostatná bytová jednotka. Rodinný dvojdům je umístěn 

na parcelách č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 v Brně, městská část Líšeň. Dům je 

samostatně stojící, nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Vstupní a příjezdová 

komunikace je umístěna na východní straně pozemku. Nosná konstrukce je navržena ze 

systému Velox. Zastřešení je rozděleno na dvě pultové střechy s různými sklony. Dům 

nabízí bydlení pro 4-5ti člennou rodinu. 

 

 

Klíčová slova 

 
dvojdům, pultová střecha, nepodsklepený, dvě podlaží, nadzemní, rodinný, velox 

 

 

Abstract 

 
The objective of the bachelor thesis was to design a semi-detached house where each 

part of the house is built as a separate dwelling unit. The semi-detached house is located 

on plots no. 5136/4, 5136/7 and 1395/1, 1395/2 in Brno, district Lisen. The house is 

free-standing, with no basement and it has two floors. The entrance and access road is 

located on the eastern side of the property. The supporting construction is designed 

from the Velox system. The roofing is divided into two aisle roofs with various 

inclinations. The house offers accommodation for 4-5 family members. 
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Bibliografická citace VŠKP 

 
ŽIŽKOVÁ, Martina.  Rodinný dvojdům, Brno – Líšeň: bakalářská práce. Brno, 2015. 

48s, 134s. příloh. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí bakalářské práce Ing. David Bečkovský, Ph.D..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Tato bakalářská práce byla zpracována s využitím infrastruktury Centra AdMaS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 
Ráda bych poděkovala mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Davidovi 

Bečkovskému, Ph.D. za jeho trpělivost, čas a ochotu při konzultacích. 

 

V Brně dne 25. 5. 2015 

 

 

 .………………………………………

 podpis autora 

               Martina Žižková



Obsah 
1. Úvod .......................................................................................................................................... 2 

2.Vlastní text bakalářské práce 

 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ........................................................................................................ 3 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................... 9 

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA .................................................................................................... 23 

3. Závěr ....................................................................................................................................... 33 

4. Seznam použitých zdrojů ........................................................................................................ 34 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů ..................................................................................... 36 

6. Seznam příloh ......................................................................................................................... 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. Úvod 
 

    Cílem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace stavební části 

k  provedení novostavby rodinného dvojdomu v Brně – Líšni. Dům je určen k bydlení 

pro dvě čtyř až pěti členné rodiny. Stavební pozemek se skládá z několika parcel 

(5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2) ve vlastnictví investora. Pozemek se nachází na ulici 

Střelnice.  

    Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného dvojdomu, která není podsklepená. 

Objekt je rozdělen na dvě pultové střechy z dřevěných příhradových vazníků. Pravá část 

má sklon 9˚ a levá část sklon 7˚. Součástí každé bytové jednotky je garáž pro jeden 

osobní automobil. Nosná konstrukce je navržena ze systému Velox. 

    Dispoziční, statické i konstrukční řešení stavby jsou v souladu s platnými předpisy a 

normami. 

    Bakalářská práce je členěna na přípravné práce, situační výkresy, dokumentace 

objektu, tepelně technické posouzení a požárně bezpečností řešení. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

a) název stavby 

 

RODINNÝ DVOJDŮM, BRNO- LÍŠEŇ 

  

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

 

k.ú. Brno - Líšeň (612405) 

parc.č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 – orná půda 

Střelnice 34 a 35 

Brno 62800 

 

c) předmět projektové dokumentace 

 

Projekt řeší novostavbu rodinného dvojdomu - zázemí k RD , zpevněné plochy, 

přípojky kanalizační, vodovodní a elektro. Dokumentace je zpracována 

v rozsahu pro vydání stavebního povolení. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (obchodní firma nebo název, IČ, 

adresa sídla) 

 

Pavel Žižka 

Obránců míru 1049 

Kopřivnice 742 21 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

 

Martina Žižková 

Obránců míru 1049 

Kopřivnice 742 21 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
Geodetické zaměření 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Výpis z katastru nemovistostí 

Vyjádření o existenci inženýrských jednotlivých správců 

Architektonická studie 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

  

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území  

 

    Stavební pozemek parc.č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 se nachází 

v zastavěném území obce Brno - Líšeň. V okolí se nachází stávající zástavba 

převážně řadovými domy a izolovanými RD. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

    

    V místě dotčeného plánovanou výstavbou se nenacházejí památkové zóny, 

památkové rezervace, zvláště chráněná území ani záplavová území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

    Území dotčených pozemků je mírně svažité. Území obsahuje travnatou 

plochu, která umožňuje vsakování dešťových vod. Realizace stavby a 

souvisejících terénních úprav nezpůsobí zhoršení odtokových poměrů. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

    Novostavba zázemí k RD je v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací. Stavba se nachází dle územního plánu obce Brno - Líšeň v ploše 

pro individuální bydlení.  

 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 

s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
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    Novostavba zázemí k RD je v souladu se schválenou územně plánovací 

dokumentací. 

 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 

    Navrhovaná stavba zázemí k RD splňuje obecné požadavky na využití území.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 

    Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

    Novostavba zázemí k  RD nepodléhá žádné výjimce 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

    Novostavba zázemí k RD bude probíhat v jedné samostatné etapě 

    Stavba nepodléhá souvisejícím a podmiňujícím investicím 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

 

    parc.č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 – orná půda 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

    Jedná se o novostavbu 

 

b) účel užívání stavby 

 

    Objekt pro bydlení 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

     Jedná se o stavbu trvalou 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 
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    Stavba není kulturní památkou a nepodléhá ochraně podle jiných právních 

předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

    Projekt neřeší bezbariérový přístup a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tento 

požadavek není ani požadován investorem. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů  

 

    Všechny požadavky příslušných dotčených orgánů byly respektovány a 

splněny. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 

    Novostavba zázemí k RD nepodléhá žádné výjimce. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.)  

½ objektu : 

 

Zastavěná plocha celkem                  152,37 m
2
 

Obestavěný prostor                854,00 m
3
 

Zpevněné plochy na parc.č. 5136/4,5136/7                 33,64 m
2 

            Užitná plocha                                                             238,15 m
2
 

 

V objektu RD jsou dvě bytové jednotky určeny pro 4-5 osob 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)  

 

Roční spotřeba vody: QR = 263 m /rok 

Množství dešťové vody:  Q = 0,97 l/s 

Množství odpadů: 

      (pro daný typ stavby není uvažováno, v objektu bude tříděn odpad – sklo, 

plast, papír, nápojové kartony, bioodpad a následně vyvezen do příslušných 
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kontejnerů. Směsné odpady vzniklé provozem stavby budou likvidovány a 

odváženy komunálním svozem) 

 

Spotřeba elektrické energie: denní spotřeba cca 20kWh 

                                              roční spotřeba : SR = 7,3 MWh 

 

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

etapy) 

 

    Stavba bude provedena do 2let od jejího povolení. 

 

k) orientační náklady stavby 

 

    Orientační náklady na stavbu celého dvojdomu jsou  10 000 000kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

SO.01 – navrhovaná bytová jednotka rodinného dvojdomu Brno - Líšeň 

SO.02 – přístupová cesta k hlavnímu vchodu  

SO.03 – příjezdová cesta do garáže 

SO.04 – podzemní silové kabelové vedení 

SO.05 – vodovodní potrubí 

SO.06 – jednotná kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2015, Brno                                                                         ……………………….. 

                Martina Žižková 
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a) charakteristika stavebního pozemku 

     Pozemek pro rodinný dvojdům se nachází na okraji obce Brno – Líšeň. 

Okolní zástavbu tvoří převážně řadové domy a pár izolovaných rodinných domů. 

Pozemek je nezastavěný, mírně svažitý a v současné době zatravněný. Řešené 

území leží v k.ú. Brno - Líšeň, jedná se o parcely č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 

1395/22 v majetku investora. Na tomto pozemku bude navrhnut rodinný 

dvojdům se dvěma nadzemními patry. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.). 

     Bylo provedeno inženýrsko-geologické měření a radonový průzkum 

odborným geologem. Závěr průzkumu navrhuje založení stavby na základových 

pásech. Je zde písčitohlinité podloží a podzemní voda nebyla zjištěna. Byl zde 

naměřen nízký radonový index. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma.  

    Dle ČSN 734301 musí být RD postaven minimálně 2m od hranice pozemku a 

současně 7m od stávající výstavby. 

 

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

    Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území.  

    Stavební pozemek je mírně svažitý. Dešťové vody ze střechy a zpevněných 

ploch jsou svedeny do jednotné kanalizace. Na pozemku není narušeno 

přirozené vsakování dešťové vody. 

    Před započetím stavby budou provedeny sondy pro zajištění základových 

poměrů na staveništi. Dle toho bude vybrán způsob založení stavby s ohledem 

na to, aby realizovaný objekt svou stavbou ani provozem negativně neovlivnil 

okolní pozemky a zástavbu. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

    Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice a kácení porostů. Na pozemku se 

vyskytují pouze nízké dřeviny, které je potřeba odstranit před započetím stavby. 

  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé).  
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    Parcela je vedená jako orná půda, ale zdejší půda je určena k výstavbě, nikoli 

k zemědělským účelům. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu).  

    V rámci stavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to : elektro NN, 

přípojka vodovodu a přípojka jednotné kanalizace. 

    Komunikační propojení se stávající dopravní infrastrukturou je řešeno 

výjezdem na místní komunikaci. 

 

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

 

    Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na jiné podmiňující či vyvolané 

investice. Navrhovaná stavba je investována stavebníkem. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

    Objekt je navržen jako rodinný dvojdům se dvěma bytovými jednotkami. Je 

určen k trvalému bydlení pro 4 – 5 osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

     V lokalitě se nachází zástavba řadových a samostatně stojících rodinných 

domů. Objekt je řešen jako rodinný dvojdům. Objekt svým vzhledem i výškou 

zásadně nemění koncepci uspořádání krajiny. Uliční čára je dodržena.  

 

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

řešení. 

    Objekt je řešen jako rodinný dvojdům. Každá polovina rodinného dvojdomu 

je řešena jako samostatná bytová jednotka, kterou tvoří dvě nadzemní podlaží. 

Každá bytová jednotka má v 1.NP garáž pro jeden osobní automobil. Stavba je 

obdélníkového půdorysu, bez suterénu. Celkové rozměry objektu jsou 

21,21x13,72m, výška objektu 8,79m nad přilehlým terénem. 

    Objekt je rozdělen na dvě pultové střechy tvořené dřevěnými příhradovými 

vazníky. Sklon střechy pravé poloviny domu je 9˚ a sklon levé poloviny domu je 

7˚. Na střeše je navržena betonová krytina speciálně pro tento malý sklon. Barva 

krytiny je červeno hnědá. 
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    Fasáda je z tenkovrstvého probarveného nátěru baumit stylecolor barva bílá. 

Mezi okny je navržen dřevěný fasádní obklad ze smrkového dřeva barva tmavě 

hnědá. Sokl objektu do výšky 300mm od terénu tvoří mozaiková dekorativní 

omítka. 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

    Objekt je rozdělen na dvě samostatné bytové jednotky, které mají 2.NP. 

Každá jednotka má svůj vlastní vstup a garáž pro jeden osobní automobil. 

Provozní vazby v obou jednotkách jsou stejné, akorát jsou zrcadlově. Vedle 

vstupních dveří se nachází dveře, které vedou do technické místnosti. Tato 

místnost je pouze přístupná ze závětří. Ze zádveří se dostaneme do garáže nebo 

do haly, ze které je přístup na wc, do šatny a do obývacího pokoje, který je 

propojený s kuchyní. Z kuchyně je přístup do spíže a na terasu. Z haly vede 

schodiště do druhého patra. Je to klidová zóna a nachází se zde dva dětské 

pokoje, ložnice. Tyto pokoje mají vlastní šatnu. Dále v tomto patře je prostorná 

koupelna a pracovna, která slouží zároveň jako pokoj pro hosty. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

    Rodinný dům není navržen jako bezbariérový. Bezbariérové řešení není 

investorem vyžadováno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

    Stavba bude provedena z certifikovaných materíálů a výrobků. Objekt je 

navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Požární bezpečnost objektu je 

řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným 

návrhem konstrukcí a v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích 

na stavby. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází 

z platných norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu 

dodržovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (změna 

301/2009 Sb.) 

     

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

a) stavební řešení 

    Objekt rodinného dvojdomu je navrhnut ze systému Velox. Jedná o 

zateplenou monolitickou konstrukci. Stropní konstrukce jsou řešeny jako 

prefabrikované s vytvořením ŽB monolitických žebírkových stropů ze stropních 

štěpkocementových prvků. Výztuže žebírek stropů Velox tvoří prostorové 

ocelové nosníky. Objekt je založen na betonových základových pasech a desce o 

tl.150 mm. Objekt je rozdělen na dvě pultové střechy o dvou sklonech. Pravá 
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část objektu má sklon 9˚ a levá část objektu má sklon 7˚ s betonovou krytinou 

v barvě červeno hnědé. Krytina je určena pro tento nízký sklon. Střešní 

konstrukce je navrhnuta z dřevěných příhradových vazníků, které jsou 

v podélném směru střechy ztuženy dřevěnými kříži.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

    Základním prvkem systému Velox je štěpkocementová deska Velox WSD 

nebo Velox WS-EPS plus s izolací, která tvoří ztracené bednění nosných 

obvodových a vnitřních stěn. Nosnou kci tvoří betonové jádro C16/20. 

Obvodové stěny mají tloušťku skladby (bez omítky) zvolenou 400 mm, vnitřní 

nosná s izolací tl. 270 mm, vnitřní nosná 220 mm, mezibytová 410 mm a příčky 

tl. 100 mm. 

     Konstrukci stropu tvoří stropní tvarovka Velox o výšce 170 mm a betonová 

deska tl. 50 mm. Celková tloušťka konstrukce stropu je 220 mm. Základy jsou 

navrženy plošné z betonových pasů C 16/20. Tl. konstrukce podlahy je v 1.NP i 

v 2.NP 170 mm. 

     Vnitřní omítka je váp.-sádrová baumit hlazená omítka a vnější je váp.-

cementová lehčená omítka. 

    

b) mechanická odolnost a stabilita 

     Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní 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 nebo 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 zhodnocena ve statickém posouzení 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  

a) technické řešení  

    V technické místnosti objektu je plánováno umístění sestavy složené 

z elektrokotle a externího zásobníku. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení  

    V navrhovaném objektu RD nejsou navržena výrobní a nevýrobní 

technologická zařízení staveb. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
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    Objekt je rozdělen na dva samostatné požární úseky. Konstrukce jsou 

navrženy tak, aby splnily požadovanou požární bezpečnost. Požárně 

bezpečnostní řešení je vypracováno v samostatné příloze – Požárně bezpečnostní 

řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

    Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 

ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky §7 a zákona 

č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. O hospodaření s 

energiemi. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. 

Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

0540-2 na požadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla. Tepelně 

technické posouzení konstrukcí je řešeno v samostatné příloze PD – C3.1 

Tepelně technické posouzení. Posouzení energetické náročnosti je v samostatné 

příloze PD – C3.2  Posouzení energetické náročnosti. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.  

    Využívání alternativních zdrojů není navrhováno. 

 

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.) 

 

    Objekt splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

č.268/2009 Sb.,o technických požadavcích na stavbu. 

    Větrání je navrženo přirozeně otevíratelnými okny, popř. dveřmi. Odtah par 

z kuchyně je digestořem. 

    Vytápění je zajištěno podlahovým teplovodním vytápěním. 

    Osvětlení všech místností je přirozené. Jedinná technická místnost je 

osvětlena pouze uměle. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální 

prosluněné ploše obytných místností. Při návrhu byly dodrženy platné normy 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN 

EN 12464-1 Světlo a osvětlení. 

    Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. Vodovodní 

přípojka je zakončena vodoměrnou soustavou. Přípojka bude provedena z HDPE 

100 DN 40. 
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    Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do stávající jednotné 

kanalizační sítě. Napojení bude řešeno potrubím z PVC KG DN 110. Na 

kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta o Ø 1000 mm. Dešťová voda je 

svedena do jednotné kanalizace. 

    Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k typu využití 

objektu se neuvažuje s prováděním zvláštních protihlukových a jiných opatření. 

    Při běžném provozu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního prostředí. 

     

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a)ochrana před pronikáním radonu z podloží 

    Na základě průzkumu radonového rizika byl zjištěn nízký radonový index.   

Hydroizolace objektu je s odolností proti prostupu radonu.  

 

b)ochrana před bludnými proudy 

    V této oblasti se nevyskytují žádné bludné proudy, není potřeba speciální 

ochrany. 

  

c)ochrana před technickou seizmicitou 

    Objekt se nenachází v oblasti s výskytem zvýšené technické seizmicity, proto 

se při vypracování dokumentace neuvažovalo se seizmitickou ochranou. 

 

d)ochrana před hlukem 

    Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před hlukem.  

 

e) protipovodňová opatření 

    Vzhledem k umístění pozemku nejsou vyžadována žádná protipovodňová 

opatření. 

 

f) ostatní účinky 

    Na pozemku nebyly zjištěny žádné další okolní negativní vlivy na stavbu. 

 

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

 

a) napojovací místa technické infrastruktury  
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Kanalizace  

    Splaškové vody a dešťové vody budou odváděny nově navrženou kanalizační 

přípojkou do stávající jednotné kanalizace. 

 

Vodovod 

    Zásobení rodinného domu pitnou vodou bude zajištěno nově navrženou 

vodovodní přípojkou ze stávajícího vodovodního řádu. 

 

Elektro NN 

    Napojení na el. energii bude provedeno novou přípojkou elektro NN, která 

bude provedena napojením na podzemní vedení vedoucí kolem pozemku. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Kanalizace  

    Napojení jednotné kanalizace bude řešeno potrubím z PVC KG DN 110. Na 

kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta o Ø 1000 mm. 

 

Vodovod 

    Vodovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 DN 40. 

 

Elektro NN 

    Napojení na el. Energii bude provedeno CYKY J4 x 10 mm². 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) popis dopravního řešení  

    Parcela je dopravně obslužná ze stávající místní komunikace. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

    Napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno na 

jihovýchodní části pozemku. Vzdálenost domu od hranice je 11m. 

 

c) doprava v klidu  

    Parkování vozidla je řešeno v garáži objektu nebo před garáží. 

 

B.5    ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH     

TERÉNNÍCH ÚPRAV 
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a) terénní úpravy  

    Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletace stavby. Pro terénní 

úpravy bude použita ornice uložená na mezideponii. Terénní úpravy budou 

malého rozsahu v okolí stavby. 

 

b) použité vegetační prvky  

    Volba vegetace a vegetačních prvků bude ponechána na majitelích, popřípadě 

na zahradním architektovi. 

 

c) biotechnická opatření  

    Nejsou vyžadovány žádné biotechnické opatření 

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 

JEHO OCHRANA  
 

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

    Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým 

užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. 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. Rodinný dům nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, odpady, 

hluk a půdu. 

 

     V objektu bude třízen odpad – sklo, plast, papír, nápojové kartony, bioodpad 

a následně vyvezen do příslušných kontejnerů. Směsné odpady vzniklé 

provozem stavby budou likvidovány a odváženy komunálním svozem v místě 

bydliště investora a následně odvážen v rámci centrálního svozu odpadu v obci. 

Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a uložen 

na příslušných skládkách. 

 

 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině. 
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    Na staveništi se nenacházejí žádné památné stromy. V lokalitě se nevyskytují 

žádní chránění živočichové či rostliny. Provoz objektu nemá vliv na okolní 

krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

    V lokalitě ani jejím okolí se nenachází žádné území zařazené do soustavy 

chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA.  

    Není zde potřeba žádných zohlednění a ani zjišťovací řízení nebylo 

požadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

    Nejsou navrhována žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma a nejsou 

známa žádná další omezení či podmínky podle jiných právních předpisů  

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

  
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

    Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

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

    Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro 

měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 

vodoměr. Potřeby hmot jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

 

b) odvodnění staveniště 

    Odvodnění staveniště bude zajištěno drenážním systémem, který bude ústit 

přes přípojku do veřejné kanalizace. V době kdy ještě nebude kanalizační 

přípojka hotová, bude voda svedena do nejnižšího místa výkopu a odtud 

odčerpána. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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    Příjezdy na staveniště jsou zpřístupněny z přilehlé komunikace, která přímo 

přiléhá k pozemku stavby. Komunikace bude během průběhu stavby čištěna. 

 

    Kanalizace, voda 

    Vlastník stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na 

provozovatele vodovodní a kanalizační sítě o zřízení staveništní přípojky vody a 

kanalizace. Správce na základě požadavku určí přesné místo a způsob napojení. 

Odběr bude měřen. 

    Odpadní vody ze stavebních procesů budou odborně likvidovány generálním 

dodavatelem. Sociální prostory ( umývárny, WC ) pro potřeby stavby zajistí 

sociální buňky umístěny na pozemku stavby. 

 

    El. Energie 

    Generální dodavatel stavby si před započetím stavebních prací podá žádost na 

provozovatele NN, který určí dle požadovaného příkonu staveniště přesné místo 

napojení staveništní přípojky NN. Přípojka bude přivedena do hlavního 

staveništního rozvaděče. Z něj povedou rozvody do podružných staveništních 

rozvaděčů a odtud povedou dále rozvody NN k jednotlivým místům spotřeby 

elektrické energie na staveništi. Odběr bude měřen. 

  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 

    Stavba svým charakterem nebude mít významný vliv na okolí stavby v rámci 

provádění stavby. V rámci provádění stavby budou veškeré aktivity vedeny na 

stavebních pozemcích (5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2). Pozemní komunikace 

bude v případě znečištění čištěna. 

 

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

kácení dřevin 

    Ochrana staveniště bude zajištěna plotem do výšky 1,8m po obvodu stavební 

parcely. Nejsou zde žádné požadavky na asanaci ani demolici. 

  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

    Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování 

materiálu, pojezdu strojů a dočasné stavby bude plně využit pozemek tvořen 

stávající stavební parcelou. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 
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    S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení 

z.č.185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č.381/2001Sb., kterou se stanoví Katalog 

odpadů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a dle 

předpisů souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle 

druhů a kategorií a zajistit přednostní využití odpadů ve smyslu citovaných 

zákonů 

Zatřídění stavebních odpadů : 

Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů 

Vyhl. 381/2001  Sb do následujících kategorií: 

 

 

 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       

15 01 02 Plastové obaly  

17 01 01 Beton  

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

   

17 02 01 Dřevo            

17 02 03 Plasty          

17 03 02 Asfaltové směsi           

17 04 05 Železo, ocel         

17 04 11 Kabely             

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03    

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry        

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady    

    

  

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

    Ornice a část vytěžené zeminy se bude skladovat na mezideponii v prostoru 

staveniště. Následně se využije na terénní úpravy a zásypy. Zbytek zeminy bude 

odvezen na příslušnou skládku dle příslušných předpisů.  

  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

     Během výstavby bude dočasně zvýšena hlučnost a prašnost v okolí. 

Stavebník je povinen tyto dočasné negativní vlivy omezit na minimum. Při 
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stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku. Během výstavby nebude 

rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního 

prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech 

(viz bod g) 

   V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke 

snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění 

v případě, že je po nich veden stavební provoz. 

    V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování 

povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod. 

 

 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů  

    Při provádění je nutno dodržet vyhlášky a normy týkající se bezpečnosti a 

ochrany při práce, zejména NV č. 591/2006 Sb. Na staveništi bude dodavatel v 

plném rozsahu respektovat všeobecně platné technické a technologické 

požadavky a příslušné normy ČSN pro příslušný charakter činnosti. Při 

provádění všech stavebních a montážních prací musí být dodržovány platné 

předpisy a technologické postupy. Jedná se především o vyhlášku č. 192/2005 

Sb., č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č. 352/200 Sb., vyhláška č. 192/2005 Sb., 

ČSN 73 3050 a další platné předpisy.  

 

    Pracovníci před vstupem na pracoviště musí být prokazatelně proškoleni z 

předpisů BOZP. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské 

dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 

 

     Na staveništi je nutno dodržovat zásady požární ochrany, které vylučují 

možnost vzniku požáru a tím i škoda na zdraví osob a zařízení staveniště. Při 

stavbě je nutno dodržovat požárně-bezpečnostní předpisy. 

 

 Část předpisů, které bude nutno na stavbě dodržovat: 

 - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 - Nařízení vlády č. 378/2006 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky  
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- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci  

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2001 Sb. 

Nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

    Úpravy pro bezbariérové užívání nejsou vyžadovány. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  

    Staveniště se nachází mimo hlavní komunikační plochy pro veřejnost a 

dopravu. Stroje a auta před výjezdem na místní komunikaci budou očištěny. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

    Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není vyžadováno. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 

Předpokládána lhůta výstavby: 

Zahájení stavby:           2016 

Dokončení stavby:       2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2015, Brno                                                                          ………………………. 

                                                                                                               Martina Žižková 
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SO 01 – RODINNÝ DVOJDŮM, BRNO – LÍŠEŇ 

parc.č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 

 

a) Identifikace stavby 

Název stavby :          Rodinný dům, Brno – Líšeň 

Místo stavby :           parc. č. 5136/4, 5136/7 a 1395/1, 1395/2 

Účel stavby :            bydlení 

Investor :                  Pavel Žižka, Obr.míru 1049, Kopřivnice 742 21 

Projektant :               Martina Žižková 

Místo a datum :        19.května 2015, Brno  

 

b) Účel objektu 

    ½ Objektu rodinného dvojdomu, je účelově určena k bydlení a běžnému domácímu 

provozu. Tato bytová jednotka je určena k bydlení pro 4-5ti člennou rodinu. 

 

c) 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 

 
    Pozemky jsou určeny pro výstavbu rodinných domů. K pozemku vede komunikace, 

která se napojuje na hlavní silnici. Objekt má obdélníkový půdorysný tvar. Jeho 

půdorysné rozměry jsou 21,21 x 19,95 m a výška hřebene je 8,490 m. Objekt má 2.NP a 

je nepodsklepený. Objekt je zastřešen dvěma pultovými střechami o různých sklonech. 

Pravá část má sklon 9˚ a levá část má sklon 7˚. Vstup do objektu je v 1.NP ze 

zastřešeného závětří, které je orientováno na severovýchod. Vedle vstupních dveří se 

nachází dveře, které vedou do technické místnosti. Tato místnost je pouze přístupná ze 

závětří. Ze zádveří se dostaneme do garáže nebo do haly, ze které je přístup na wc, do 

šatny a do obývacího pokoje, který je propojený s kuchyní. Z kuchyně je přístup do 

spíže a na terasu. Z haly vede monolitické schodiště obložené dřevěným obkladem do 

druhého patra. Je to klidová zóna a nachází se zde dva dětské pokoje, ložnice. Tyto 

pokoje mají vlastní šatnu. Dále v tomto patře je prostorná koupelna a pracovna, která 

slouží zároveň jako pokoj pro hosty. Objekt působí klidným a uceleným dojmem. 

Venkovní úpravy fasády jsou navrženy běžným způsobem – omítky v barvě bílé. 

V 1.NP je omítka doplněna mezi okny a na výšku okna dřevěným obkladem  tmavě 

hnědé barvy. V 2.NP je obklad po celé délce objektu.  

    Návrh objektu je v souladu s regulačními podmínkami územního plánu města Brna. 

Svým charakterem a architektonicky výtvarným zpracováním nijak nenarušuje 

architektonický charakter svého okolí. Dům vychází z jednoduchých architektonických 

tvarů. Svým charakterem navrhovaný rodinný dům zapadá do dané lokality. 
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d) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 

Údaje jsou pro ½ objektu 

 

Půdorysný rozměr :           10,6 x 19,95 m 

Zastavěná plocha :             152,37 m
2 

Obestavěný prostor :          854,00 m
3 

Užitná plocha :                  238,15 m
2 

Obytná plocha :                 140,90 m
2 

 

 Orientace ke světovým stranám: pravá část dvojdomu 

 

   SEVER :  

                   1.NP – šatna, wc 

                   2.NP – pracovna   

 

   SEVEROZÁPADNĚ : 

                   1.NP – kuchyň 

 

   VÝCHOD :  

                   1.NP – vstup do budovy, vjezd do garáže 

                   2.NP – ložnice, koupelna, šatna 

   ZÁPAD : 

                   1.NP – obývací pokoj 

                   2.NP – dětský pokoj, šatna, dětský pokoj 

 

    Místnosti jsou přirozeně osvětleny okny. Normové požadavky na oslunění místností 

byly dodrženy. 

 

 

e) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 

    Konstrukční systém stavby je navržený ze stavebního systému Velox. Jedná se o 

systémovou sendvičovou konstrukci, kde nosnou částí je betonové jádro C 16/20 další 

složkou je tepelná izolace a po obou stranách štěpkocementová deska Velox. Základy 

pod objektem jsou navrženy plošné z prostého betonu C 16/20 – základové pasy, na 

kterých bude provedena základová deska vyztužena karisítí. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou navrženy v systému Velox – skládané tvarovky typizovaných rozměrů, 

plnící funkci ztraceného bednění, které se zmonolitní. Nosnou část stropní konstrukce 

tvoří vyztužená betonová žebra. Konstrukci střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky, 

vytvářející pultovou střechu. Objekt je rozdělen na dvě pultové střechy. Střešní 

konstrukce pravé části dvojdomu je ve sklonu 9˚ a levá část ve sklonu 7˚. 
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1. VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE – POPIS ½ OBJEKTU – SO 01 

    Nejprve bude sejmuta ornice o tl. 300 mm  a bude uložena v zadní části 

pozemku (západní strana) , množství ornice cca 140 – 160 m
3
. Tato ornice bude 

použita po dokončení stavebních prací pro drobné terénní úpravy. Po vyměření a 

vytýčení hlavních polohových a výškových bodů budou provedeny lavičky a 

výkopové rýhy. Terén pozemku bude v místě stavby zarovnaný do roviny. 

Výkopy budou provedeny strojně multifunkčním rypadlem 10MSX. Rýhy, 

zahloubení a začištění základové spáry bude prováděno ručně lopatou. Část 

vykopané zeminy bude použita na dosypaní základových pasů a zbylá část 

zeminy, pro kterou se nenajde využití na pozemku bude odvezena na skládku. 

Na staveništi byl proveden radonový průzkum. Na základě měření objemové 

aktivity radonu v základové půdě je stavební plocha zařazena do kategorie 

nízkého radonového rizika. Dále byl proveden inženýrsko geologický a 

hydrogeologický průzkum.  

 

 

2. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE – POPIS ½ OBJEKTU – SO 01 

    Objekt bude založen na plošných základech – základových pasech. Pod 

vnějšími obvodovými nosnými stěnami budou provedeny základové pasy šířky – 

spodní část základu od hloubky -1,570 m do -1,070 m v šířce 0,65 m a od výšky 

-1,070 m se základ zúží na šířku 0,480 a lícuje vnější stranu spodního základu. 

Spodní část je z prostého betonu C16/20 a vrchní část tvoří ztracené bednění 

Velox, nosné betonové jádro C16/20  tl. 260 mm a tepelná izolace tl.150 mm. 

Betonové jádro končí v úrovni spodní části základové desky tj. -0,326 m zbylá 

část vrchního základu končí v úrovni vrchní části základové desky tj. – 0,176 m. 

Základová deska bude vyztužena karisítí s oky 150/150/6 . Pod vnitřní nosnými 

stěnami budou provedeny pouze betonové základy v šířce 0,55 m počátek 

základu bude v hloubce -0,82 m a konec základu opět pod základovou desku tj. -

0,326 m. Třetí typ základu je základ mezibytové stěny. Základ je stejně jako 

příčka od vedlejší části objektu oddělen izolací o tl. 0,03m. základ je šířky 0,5m. 

počátek tohoto základu je v hloubce -0,82m a konec pod základovou deskou. 

Pod deskou bude proveden štěrkový násyp 16/32 zhutněný po 200 mm na 

0,2MPa. V základových konstrukcích budou provedeny prostupy přípojek IS 

kanalizace a vodovodu. Po provedení základových konstrukcí budou provedeny 

kolem celého objektu úpravy do hloubky -0,300 m pod úroveň čisté podlahy. 

RKOVÝ NÁSYP 16/32 ZHUTNĚNÝ PO 200mm na 0 
 

3. SVISLÉ KONSTRUKCE – POPIS ½ OBJEKTU – SO 01 

    Pro svislé obvodové konstrukce byly vybrány sendvičové skladby Velox tl. 

400mm, vnitřní nosné tl. 220mm, vnitřní nosné – odizolování garáže tl. 270 mm. 

Velox systém je navržen jako suchá výstavba bednění, s vnitřním provedením 

nosného betonového jádra C16/20. Štěpkocementové desky jsou délky 2,0 x 0,5 
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m výšky, jsou spojovány systémovými sponami Velox. Příčky budou provedeny 

suchou výstavbou z desek Velox WSD a izolace tl 0,03m. Celková tl. Příčky 

bude 0,100 mm. 

   V 1.NP byla navržena konstrukční výška 2,99 m, úroveň založení spodní 

hrany stěny je v hloubce 0,168m pod čistou podlahou. Systém umožňuje 

jakékoliv řezání stěnových dílů. V místech osazení oken se pro ostění použiji 

okrajové pruhy. Betonáž stěn se provádí na výšku jednoho patra současně 

s betonáží stropu, proto musí být betonové jádro souvisle propojené ve styku 

stěn. Je nutné zohlednit všechny prostupy před betonáží. Do rohů stěn se vkládá 

prostorová ocelová výztuž délky 2,8 m pro zajištění svislosti dle předpisu Velox. 

 

4. HYDROIZOLACE – POPIS ½ OBJEKTU – SO 01 

 

    Hydroizolace proti zemní vlhkosti je použita dvojice modifikovaných 

asfaltových pásů SBS. Hydroizolace je vyvedena 0,460 m nad upravený terén. 

Při provádění je nutné dodržet technologické postupy a předpisy výrobce. 

Hydroizolace slouží také jako protiradonová ochrana. 

 

5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE – POPIS ½ OBJEKTU – SO 01 

    Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako skládané ztracené bednění 

s nosnými vyztuženými žebry. Pro ztracené bednění jsou použity bednící 

tvarovky Velox. Stropní tvarovky Velox je nutné při realizaci podepírat. Jejich 

délka je navrhnuta dle typizovaných rozměrů. Tvarovky se ukládají na 

modulovou vzdálenost 0,5m na sraz. Mezi ně se vkládají ocelové prostorové 

nosníky Velox, které vytváří nosná žebra. Požadované krytí dolní výztuže 

zajišťují distanční tělíska. Byla použita skladba tl. 220 mm tj. tvarovka o výšce 

170 mm a betonová deska C16/20 tl. 50 mm. Skladba je použita dle návrhu 

výrobce Velox, pro max světlé rozpětí 5,9m a standartní výpočtové zatížení 

stropu 6,99 kN/m
2
. V místě okenních překladů jsou použity vkládané ocelové 

prostorové nosníky Velox, jejich uložení je min.120 mm. V posledním podlaží 

(2.NP) je nutno ukončit stěny železobetonovým věncem, na kterém leží nosná 

konstrukce střechy tj. dřevěné příhradové vazníky. Železobetonový věnec je 

proveden tak, že ve vrchní části stěny se betonové jádro C16/20 vyztuží 

věncovou výztuží. Celá stavba díky charakteru systému stěny a stropu tvoří 

prostorově tuhou konstrukci. 

 

6.  SCHODIŠTĚ A ZÁBRADLÍ 

Vnitřní schodiště spojuje úroveň 1.NP a 2.NP. Bude provedeno jako monolitické 

železobetonové vetknuté schodiště do bočních nosných vnitřních stěn Velox. 

Konstrukčně je navrženo jako dvouramenné schodiště pravotočivé. Schodiště 

má 17 stupňů. Výška schodišťového stupně je 175,8 mm a šířka 280 mm. 

Podchodná a průchodná výška je doložena výpočtem.Obklad stupňů tvoří 
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dřevěný obklad topstep tmavý dub provedená dle pokynu výrobce a navržené 

skladby. Konstrukci schodiště je nutno posoudit statikem. Madlo schodiště je 

dřevěné tmavý dub a je umístěno ve výšce 1000 mm. Zábradlí bude nerezové 

kotvené z boku. Zábradlí na terase a v závětří bude navrženo také nerezové 

kotveno z boku a madlo bude umístěno ve výšce 1000 mm. 

 

7. STŘECHA 

    Střecha objektu je navržena pultová. Sklony střešních rovin jsou dva. Pravá 

část objektu má navrženou střechu se sklonem 9˚ a levá část objektu se sklonem 

7˚. Nosnou část konstrukce tvoří dřevěné příhradové vazníky pultové tl. 50 mm, 

které musí být staticky posouzeny. Příhradové vazníky jsou uloženy na 

železobetonový věnec, který vznikl vložením věncové výztuže do betonového 

jádra nosné stěny Velox. Vazníky jsou kotveny ocelovými montážními úhelníky 

80x80x80 mm. Úhelník je kotven do vazníku 3ks ocel. svorníku M8 x 70 mm a 

do železobetonového věnce   3 svorníky fischer pro chemické kotvy M10 x 150 

mm. Skladba střechy je dvouplášťová viz skladba střechy S9. Byla navržena 

provětrávána vzduchová mezera tl.40 mm kontralatěmi. Pod kontralatěmi je 

navržena difuzní folie TOP RU Resistant - 4vrstvá , vysoce difúzně otevřená 

folie opatřena hydrofobizací. Provedení dle pokynu výrobce. Je nutno jí provést 

na souvislé dřevěné bednění z prken tl.25 mm. Parotěsná izolace je z OSB desek 

tl. 25mm. Je zde navržena foukaná izolace Knauf Supafil Loft tl. 300 mm, která 

je nafoukaná mezi dolní pásy vazníků. Na zastřešení byl použit systém 

skládaných betonových střešních tašek Bramac Max 7˚. Střecha bude 

provětrávána větracími mřížkami umístěnými v dělící protipožární stěně a 

v bednění. 

   Nad předsazenou částí garáže je navržena plochá  střecha, která je 

vyspadovaná  2˚, odvod vody je zajištěn přes atiku do střešního žlabu, z toho je 

odváděna do kanalizace. 

 

8. PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 

    Nosné stěny uvnitř objektu budou provedeny ze systému Velox, zde je 

potřeba brát ohled na osazení otvorů zejména obložkových zárubní. Nutno 

nachystat zaomítany stavební otvor tak, aby šířka otvoru byla o 100 mm a výška 

o 50 mm větší než jmenovitý rozměr dveří. Příčky budou provedeny suchou 

výstavbou opět ze systému Velox. Skladba této konstrukce bude ze dvou 

štěpkocementových desek Velox tl.35 mm a uprostřed izolace o tl. 30 mm. 

Celková tl. konstrukce bude 100 mm. 

 

9. TEPELNÁ IZOLACE  

    Střešní konstrukce je izolována foukanou izolací Knauf Supafil Loft tl. 300 

mm, která je nafoukaná mezi dolní pásy vazníků. 
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Strop mezi 1.NP a 2.NP je izolován minerální izolací Isover N5 tl. 50 mm.                                   

Spodní stavba je izolována izolací EPS grey100  tl. 100 mm. 

Tepelné izolace pro stěny objektu jsou navrženy v sendvičové skladbě stěn 

Velox v tl.180 mm z materiálu EPS plus se součinitelem tepelné vodivosti 

0,032 W/m
2
K tj. deklarovaná hodnota. Stropní konstrukce v garáži bude 

zateplena polystyrenem EPS STYRO 70F tl.50 mm. 

     

10. PODLAHY 

    Nášlapná vrstva je tvořena buď keramickou dlažbou tl. 10 mm kladenou na 

cementové lepidlo nebo laminátovou podlahou tl. 8 mm, která bude kladena na 

pěnový PE mirelon 5 mm. Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tl. 50 mm 

pod keramickou dlažbou a tl. 55 mm pod laminátovou podlahou. V exteriéru 

tvoří nášlapné vrstvy dlažba z umělého kamene. Jednotlivé skladby nášlapných 

podlah jsou uvedy v PD – výpis skladeb konstrukcí. 

 

11. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

    Pro výplně vnějších otvorů byla navržena dřevěná euro okna z lepených 

profilů eurookno ttk komfort, smrkové dřevo, Uw=1,20 W/m²K, tepelně izolační 

dvojsklo Ug=1,10 W/m²K. Na vnitřní straně okna budou osazeny dřevěné 

parapety. Dveře pro hlavní vstup do objektu dřevěné vekra linie, typ marseille 

dřevo tmavý ořech Uw=1,20 W/m²K. Všechny dveře uvnitř objektu budou 

v dodávce s dřevěnou obložkovou zárubní. Ve stěnách Velox je třeba připravit 

otvor, kde šířka je o 100 mm a výška o 50 mm větší než je jmenovitý rozměr 

dveří. Dveře budou osazeny včetně prahů. 

 

12. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

                Zámečnické výrobky jsou blíže popsány ve výpisech zámečnických výrobků. 

 

13. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

    Klempířské výrobky konstrukce jako je oplechování požární stěny, 

oplechování atiky, provedení střešních podokapních žlabů, svodů budou 

oplechovány z Titanzinku plech tl. 0,7mm. Venkovní parapety budou 

oplechovány pozinkovaným plechem tl. 0,7mm. Krycí lišty budou hliníkové, tl. 

plechu 0,63 mm. Viz. výpis klempířských výrobků.  

 

14. OBKLADY 

    Obklady provedené v místnostech č. jsou od firmy Rako, výška obkladů dle 

projektové dokumentace. Stěny sociálních zařízení ve sprchových koutech a 

stěny a u vany včetně stropu budou opatřeny hydroizolačními stěrkami. 

     Na vnější straně v 1.NP je omítka doplněna mezi okny a na výšku okna  

dřevěným obkladem  tmavě hnědé barvy. V 2.NP je obklad po celé délce 
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objektu. Podhled je kotven k nosné dřevěné konstrukci 30/40 mm, která je 

kotvena do stěny. 

 

15. PODHLEDY 

    V 1.NP a 2.NP je navrhnut celoplošný zavěšený podhled Rigips. Konstrukce 

je provedena: Na vaznících jsou zavěšené závěsné konstrukce vynášející 

dřevěnou nosnou roštovou konstrukci podhledu. Opláštění podhledu je 

provedeno ze SDK desek 2 x RF 12,5 mm. 

 

16. OMÍTKY 

    Vnitřní omítky budou provedeny jako vápenosádrové Baumit hlazené omítky 

se síťovinou s oky 8x8 mm. Vnější omítky budou provedeny taktéž od firmy 

Baumit a to jako vápenocementové tl. 25 mm. Provede se Baumit přednástřik, 

poté se nanese Baumit  MPA 35L, omítková stěrka extra Baumit, Baumit 

Uniprimer a na tuto vrstvu finální malba Baumit Stylecolor. 

 

17. MALBY A NÁTĚRY 

    Malby stěn a stropů budou provedeny z malířských nátěrů. Barevné řešení 

jednotlivých místností budou navrhnuty dle požadavků investora. Na vnější 

omítky bude použita fasádní barva v odstínu bílá, nebo dle požadavku investora. 

 

18. BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

                Barevné řešení jednotlivých místností dle požadavků investora. 

 

19. VYTÁPĚNÍ 

    Objekt je vytápěn elektrickým kotlem. Otopnou soustavu tvoří teplovodní 

podlahové vytápění a teplovodní otopná soustava. 

 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

     

    Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická 

bilance bude dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném v souladu se 

zákonem a hospodaření energií. Na základě předběžných výpočtů jsou u všech svislých 

i vodorovných obvodových konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu 

tepla. Viz složka tepelně technického posouzení v PD. 

 

g) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 

 

    Na staveništi byl proveden radonový průzkum. Na základě měření objemové aktivity 

radonu v půdním vzduchu a podle propustnosti základové půdy je stavební plocha 
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zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. Dále byl proveden inženýrsko 

geologický průzkum a hydrogeologický. 

    Objekt bude založen na plošných základech - základových pasech. Základové pasy 

budou provedeny z betonu C16/20. 

 

h) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 

    Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít 

ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí pozemku. Během stavby bude potřeba čistit 

kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 

 

   Při provozu není manipulováno se zdraví škodlivými látkami ani nevzniká škodlivý 

odpad. Během provozu ani při realizaci stavby zde nebudou negativní vlivy na životní 

prostředí. Staveništní doprava je vzhledem k velikosti stavby zanedbatelná. 

 

    Stavební suť a odpad se uskladní v kontejnerech a odveze se k recyklaci, při výstavbě 

objektu je nutné třídit a následně likvidovat odpad dle zákona č. 185/2001. Navržená 

stavba nebude svým provozem negativně ovlivňovat životní prostředí v okolí stavby. 

Dům je vytápěn elektrokotlem. V objektu bude třízen odpad – sklo, plast, papír, 

nápojové kartony, bioodpad a následně vyvezen do příslušných kontejnerů. Směsné 

odpady vzniklé provozem stavby budou likvidovány a odváženy komunálním svozem v 

místě bydliště investora a následně odvážen v rámci centrálního svozu odpadu v obci. 

Splaškové vody a část dešťových vod budou odváděny nově navrženou domovní 

kanalizační přípojkou do stávající jednotné kanalizace. 

 

Během výstavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle Katalogu odpadů vyhl. 

381/2001  Sb. do následujících kategorií: 

 

15 
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly       

15 01 02 Plastové obaly  

17 01 01 Beton  

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

   

17 02 01 Dřevo            

17 02 03 Plasty          

17 03 02 Asfaltové směsi           
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17 04 05 Železo, ocel         

17 04 11 Kabely             

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03    

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry        

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

 

i) Dopravní řešení 

  

    Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomoci zatravňovací dlažby před 

garáží, která vede až ke komunikaci. Veřejná komunikace má šířku 6,0 m a je vzdálená 

11 m od objektu. Parkování jednoho osobního automobilu je zajištěno v garáži, 

příjezdová cesta ke garáži má šířku 4,60 m. Současně s prováděním této příjezdové 

plochy je vytvořena přístupová cesta k hlavnímu vchodu do objektu. Tato cesta má 

šířku 1,80 m a je zde provedena dlažba z umělého kamene. 

 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí, proti radonová 

opatření 

 

    Stavební parcela neleží v záplavovém území, pozemek není v území se zvýšenou 

seismicitou ani v poddolovaném území. Pozemek není v blízkosti hlavní komunikace a 

není zde uvažováno s hlukovým zatížením dopravou. 

 

    Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a podle propustnosti 

základové půdy je stavební plocha zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. 

Navržena hydroizolace objektu je s odolností proti radonu. 

 

k) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

    Projektová dokumentace vychází z vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích 

na stavby a z vyhlášky č. 269/2009, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území. Stavba je v souladu s regulačním plánem 

obce Brno - Líšeň. Při výstavbě musí být respektována projektová dokumentace a 

statické požadavky. 

 

 

 

 

 

 

Květen 2015, Brno                                                                          ………………………. 

                                                                                                 Martina Žižková 
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3. Závěr 
 

    Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní návrh novostavby rodinného 

dvojdomu, který se nachází na okraji města Brna v městské části Brno – Líšeň. Objekt 

byl navržen ze systému Velox pro dvě čtyř až pěti členné rodiny. Obě části objektu mají 

navrženou stejnou dispozici, jen zrcadlově otočenou. 

     Při vypracování této práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami a 

podklady od výrobců. 

     Díky požadavku mého vedoucího bakalářské práce (navrhnout stavbu z netradičního 

materiálu) jsem se dozvěděla nové informace a naučila se navrhovat ze systému Velox, 

který je sice dlouhou dobu na trhu ale jako studentka jsem se s ním setkala poprvé.    

Během zpracování této práce jsem rozšířila své znalosti, které mi budou v budoucnu 

určitě užitečné při navrhování dalšího objektu. S nejasnostmi v systému Velox mi 

pomohl jejich pracovník odbornými konzultacemi.  

    Oproti studii proběhly pouze malé úpravy. 
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4. Seznam použitých zdrojů 

 
 Normy, vyhlášky, zákony 

 

- Zákon č. 350/2012 Sb., zákon, kterým se mění č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

- ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Český 

normalizační institut, červenec 2004 

- ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2009 

- ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, květen 2009 

- ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: 

Úřad pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, září 2010 

- ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Úřad 

pro technickou dokumentaci, metrologii a státní zkušebnictví, červen 2003 

- ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, červen 

2005 

 

Mapové podklady 

 

- http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

- http://www.mapy.cz/ 

- https://www.google.cz/maps/ 

 

Materiály, výrobky 

 

- VELOX: Rodinné domy, bytové domy, protihlukové stěny a další - VELOX-WERK 

s.r.o. [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://www.velox.cz/cs/ 

- DEK: Stavebniny DEK - Vše pro Váš dům [online]. [cit. 2015-5-25]. Dostupné z 

http://www.dek.cz/ 

- ISOVER: ISOVER: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace [online]. 

[cit. 2015-5-25]. Dostupné z http://www.isover.cz/ 

- BEST: BEST - dlažba pro tři generace – Best [online]. [cit. 2015-5-25]. Dostupné z 

http://www.best.info/ 

- RAKO: RAKO keramické obklady a dlažba do kuchyně, koupelny, venkovní 

dlaždice [online]. [cit. 2015-5-25]. Dostupné z http://www.rako.cz/ 

- VEKRA: Plastová okna s 20 lety tradice - VEKRA Okna [online]. [cit. 2015-05-23]. 

Dostupné z: http://www.vekra.cz/ 

- TTK EUROOKNA: Eurookna, vchodové dveře, dřevěná okna, dřevohliníková 

okna [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://www.eurooknattk.cz/ 

- SAPELI: Dveře a zárubně | sapeli.cz | Sapeli.cz [online]. [cit. 2015-05-23]. 

Dostupné z: http://www.sapeli.cz/cs/ 

- LINDAB: Střešní krytiny, střešní systémy Lindab [online]. [cit. 2015-05-23]. 

Dostupné z: http://www.lindab.com/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
https://www.google.cz/maps/
http://www.dek.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.best.info/
http://www.rako.cz/
http://www.vekra.cz/
http://www.eurooknattk.cz/
http://www.sapeli.cz/cs/
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- BRAMAC: Bramac - Střecha na celý život [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: 

http://www.bramac.cz/ 

-     ALMMA: ALMMA: Rolety do oken - venkovní předokenní rolety - [online]. [cit. 

2015-05-23]. Dostupné z: http://www.almma.cz/ 

-     FISCHER: Fischer-cz.cz: Domovská stránka [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné 

z: http://www.fischer-cz.cz/ 

-     AZWOOD: Zahradní domky, dřevostavby AZ WOOD a.s. | Dřevostavby AZ WOOD 

a.s. [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://www.azwood.cz/ 

-      TRANSBETON: Beton Brno, betonárna Brno | TRANSBETON [online]. [cit. 2015-

05-23]. Dostupné z: http://www.transbeton.com/betonarna-brno 

-      PARADOR: Parador [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: http://parador.cz/ 

-      BAUMIT: Fasády, omítky, potěry [online]. [cit. 2015-05-23]. Dostupné z: 

http://www.baumit.cz/ 
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

°  stupeň 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

C 16/20 třída betonu (krychelná pevnost/válcová pevnost) 

č.  číslo 

ČSN  česká státní norma 

DN  jmenovitý průměr 

EPS  expandovaný polystyren 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu 

k.ú.  katastrální úřad 

m n.m.  metrů nad mořem 

M  měřítko 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

NP  nadzemní podlaží 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PE  polyetylen 

Pozn.  poznámka 

PT  původní terén 

PUR  polyuretan 

R  tepelný odpor 

RD  rodinný dům 

RDT  tabulková výpočtová únosnost zeminy 

Sb.  sbírky 

S-JTSK systém - jednotná trigonometrická síť katastrální 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

tl.  tloušťka 

TV  teplá voda 

TZB  technické zařízení budov 

U  součinitel prostupu tepla 

UT  upravený terén 

VC  vápeno cementová 

VŠ  vodovodní šachta 

VŠKP  vysokoškolské práce 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 

λ  součinitel tepelné vodivosti 
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6. Seznam příloh 
 

Textová část 

 
a) Titulní list 

b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografická citace VŠKP 

e) Prohlášení autora o původnosti práce, podpis autora 

f) Poděkování 

g) Obsah 

1. Úvod 

2. Vlastní text bakalářské práce 

A – Průvodní zpráva 

B – Souhrnná technická zpráva 

D – Technická zpráva 

3. Závěr 

4. Seznam použitých zdrojů 

5. Seznam zkratek a symbolů 

6. Seznam příloh 

7. Přílohy 

h) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

SLOŽKA  B – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 

B1 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 

  

- B1.00 – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

- B1.01 – SITUACE      M 1:200 

- B1.02 – PŮDORYS 1.NP     M 1:100 

- B1.03 – PŮDORYS 2.NP      M 1:100 

- B1.04 – POHLED VÝCHODNÍ; POHLED ZÁPADNÍ  M 1:100 

- B1.05 – ŘEZ PŘÍČNÝ; POHLED SEVERNÍ   M 1:100 

- B1.06 – VIZUALIZACE 

   

B2 – PŘÍPRAVNÉ PRÁCE TZB 

 

- B2.01 – SCHÉMA TOPNÝCH ROHOŽÍ    

 

B3 – VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

- B3.01 – VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH PASŮ 

- B3.02 – VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

- B3.03 – POSOUZENÍ OSVĚTLENÍ OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ 

- SCHÉMA PRO VÝPOČET ZÁKLADU 
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SLOŽKA C1 -  SITUAČNÍ VÝKRESY 

 
- C1.C – SITUACE STAVBY 

 

- C1.C-01 – SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  M 1:400 

- C1.C-02 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    M 1:200 

 

SLOŽKA C2 -  DOKUMENTACE OBJEKTU 
 

- C2.E – VÝKRESY STAVBY 

 

- C2.E-01 – ZÁKLADY       M 1:50 

- C2.E-02 – PŮDORYS 1.NP       M 1:50 

- C2.E-03 – PŮDORYS 2.NP       M 1:50 

- C2.E-04 – PŮDORYS STROPŮ 1.NP     M 1:50 

- C2.E-05 – VÝKRES KROVŮ      M 1:50 

- C2.E-06– POHLED NA STŘECHU      M 1:50 

- C2.E-07 – ŘEZ A-A, PŘÍČNÝ      M 1:50 

- C2.E-08 – ŘEZ B-B, PODÉLNÝ      M 1:50 

- C2.E-09 – KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ                 M 1:50 

- C2.E-10 – TECHNICKÉ POHLEDY                                        M 1:100 

- C2.E-11 – DETAIL A – NADPRAŽÍ A PARAPET OKNA   M 1:5 

- C2.E-12 – DETAIL B – OPLECHOVÁNÍ PROTIPOŽÁRNÍ STĚNY M 1:10 

- C2.E-13 – DETAIL C – PLOCHÁ STŘECHA    M 1:5 

- C2.E-14 – DETAIL D – KOTVENÍ VAZNÍKU, OSAZ. OKAP. HÁKU M 1:10 

- C2.E-15 – DETAIL E – OKAPOVÝ CHODNÍK          M 1:10 

- C2.E-16 – SCHÉMA A –  ULOŽENÍ PŘÍČKY     M 1:10 

- C2.E-17 – SCHÉMA B  –  PŘICHYCENÍ PŘÍČKY K PODHLEDU M 1:10 

- C2.E-18 – VÝPIS PRVKŮ 

- C2.E-19 – SKLADBY KONSTRUKCÍ  

 

SLOŽKA C3 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

 

- C3.1 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB  

- C3.2 – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 

SLOŽKA C4 –POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

- C4.1 – ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
- C4.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE PBŘ    M 1:200
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FORMY VŠKP 
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