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Abstrakt 

 

Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové 

dokumentace pro novostavbu dvoupodlažního rodinného domu, který se nachází v obci 

Omice. Objekt je situován ve svažitém terénu, který byl využit pro architektonickou 

koncepci domu – 1.NP je ze severovýchodní části zapuštěno do terénu. Dům je 

samostatně stojící, zastřešený plochou vegetační střechou. Hlavní obytné prostory jsou 

rozděleny na společenskou část v 1.NP a klidovou část ve 2.NP. K objektu náleží garáž 

se skladovacími prostory a terasa přístupná z obývacího pokoje. 

  

Klíčová slova 

 

Rodinný dům, ztracené bednění, keramické tvárnice Heluz, železobetonová deska, 

plochá vegetační střecha, zapuštění do terénu, dvoupodlažní stavba, garáž, terasa.  

  

  

Abstract 

The subject of the bachelor’s thesis is processing of the technical part of the project 

documentation for the new two-storey house, which is located in the village Omice. The 

object is situated in a steep terrain, which was used for an architectonic conception of 

the house – the first floor is from northeast part embedded into the ground. Detached 

house is roofed by a flat green roof. The main living areas are divided into the social 

area in first floor and the resting area in second floor. A garage with a storage space and 

terrace accessible from the living room belongs to the object.  

 

Keywords 

Family house, permanent formwork, clay blocks Heluz, reinforced concrete slab, flat 

green roof, embedded into the ground, two-storey building, garage, terrace.   
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1. ÚVOD 
 

Tato vysokoškolská kvalifikační práce se zabývá vypracováním projektové 

dokumentace dvoupodlažního rodinného domu, který se nachází v Omicích. Práce byla 

zaměřena na zpracování projektu na objekt, který bude mít hlavní funkci obytnou 

a který se nachází ve složitějších terénních podmínkách. Proto byla vybrána právě tato 

lokalita, neboť se v ní nacházejí svažité pozemky a právě tato svažitost byla využita 

v architektonické koncepci domu – zapuštění severovýchodní části 1.NP do terénu 

a plynulý přechod terénu na vegetační střechu nad garáží. Dále je dům navržen pro 

čtyřčlennou rodinu, kde 1.NP je společenskou zónou a 2.NP klidovou. Pro objekt byla 

vypracována studie, dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace 

dle zadaného rozsahu. Projekt se postupně vyvíjel a docházelo ke změnám z důvodu 

dodržení platných norem a lepších konstrukčních řešení. V konečné podobě jsou 

obvodové stěny ve styku se zeminou navrženy ze ztraceného bednění BEST 30, ostatní 

obvodové stěny a vnitřní nosné zdivo z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená. 

Příčky v 1.NP jsou z keramických tvárnic Heluz 14 broušená a ve 2.NP Heluz 11,5 

broušená. Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska, střešní konstrukci plochá 

vegetační střecha. 
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2. VLASTNÍ TEXT PRÁCE 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby:   Rodinný dům v Omicích, Nádražní č. p. 283 

Místo stavby:   Omice 

Katastrální území:  Omice – 711195 

Parc.č.:   691/1, 692/2 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

Stavebník:   Tomáš Krejčí 

Místo trvalého pobytu: Kurská 4, 625 00 Brno  

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Projektant:   Michaela Koláčková, Zámecká 10, 625 00 Brno 

    Obor: Pozemní stavby 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 Projektová dokumentace: Rodinný dům v Omicích 

 Stavební povolení na stavbu: Rodinný dům v Omicích v ul. Nádražní č.p. 283 

 Informace k parc.č. 691/1, 691/2, k.ú. Omice dle elektronického přístupu do KN.  

 Návaznost na stávající technickou infrastrukturu a přípojky. 

 Záměr investora 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 

Novostavba rodinného dům se bude týkat parcely číslo 691/1 a 691/2 na ulici 

Nádražní č.p. 283 v Omicích. Dotčené území se nachází ve středu katastrálního území 

Omice, okres Brno-venkov v zastavěném území obce, v lokalitě s rodinnými domy 

a užitkovými zahradami. Řešení území je součástí zastavitelné plochy. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Ochrana není stanovena, řešený pozemek je situován mimo záplavové a poddolované 

území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody z plochých střech navrhovaného objektu budou odváděny do retenční 

jímky na pozemku s přepadem do vsakovací nádrže taktéž na pozemku investora. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při návrhu novostavby byla dodržena vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území v platném znění.   

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Záměrem je dokumentaci před podáním na stavební úřad projednat s obcí Omice a se 

zástupci HZS JMK. Tato stanoviska budou specifikována v dokladové části 

dokumentace E a dokumentace podaná na stavební úřad je zpracována v souladu 

s vyjádřením těchto úřadů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy.   

 

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Navržená stavba není věcně ani časově vázána na žádné investice. 

 

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

nemovitostí) 

 

parc.č. 691/2 v k.ú. Omice  

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

výměra – 213 m
2
 

 

parc.č. 691/1 v k.ú. Omice  

druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

výměra – 1868 m
2
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude využívána jako rodinný dům – bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

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

apod.) 

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Dokumentace je provedena v souladu 

s dotčenými hygienickými a požárními předpisy a platnými normami ČSN. Rovněž 

splňuje příslušné předpisy pro vnitřní prostředí stavby i pro vliv stavby na životní 

prostředí. 

Jelikož se jedná o individuální stavbu na soukromém pozemku, není řešeno 

bezbariérové užívání staveb. 

 

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

právních předpisů 

Záměrem je dokumentaci před podáním na stavební úřad projednat s obcí Omice a se 

zástupci HZS JMK. Tato stanoviska budou specifikována v dokladové části 

dokumentace E a dokumentace podaná na stavební úřad je zpracována v souladu 

s vyjádřením těchto úřadů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Navržená stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby  

 

plocha parcel dle katastru   2081 m
2
 

plocha zastavěná RD    178,92 m
2
 

zpevněné plochy    426,36 m
2
 

počet podlaží     2 

počet bytových jednotek   1 o kapacitě 5+kk 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.)  

 

El. energie – hlavní jistič  3x25A 

 

Zásobování pitnou vodou – bude zajištěno vodovodní přípojkou s vodoměrnou šachtou 

na pozemku investora a vnitřním vodovodem.  

 

Plynovod – bude zajištěno plynovodní přípojkou s HUPem a plynoměrem v přístavku 

v předzahrádce domu. Odtud v zemi bude proveden rozvod plynu objektem do 

technické místnosti, kde bude umístěn plynový kotel. 

 

Vytápění a ohřev TUV – bude zajišťovat kondenzační plynový kotel s venkovním 

zásobníkem. Odvod spalin bude řešen komínovým odvodem nad střešní rovinu.  

 

Větrání – u většiny místností je zajištěno přirozené větrání okny a denní osvětlení taktéž 

přirozeně okny. Umělé osvětlení bude běžné s úspornými žárovkami případně LED 

osvětlením. U zbytku místností bude větrání zajištěné šachtou s trubkami pro přívod 

a odvod vzduchu.  

 

Odpadní splaškové vody – Splaškové vody budou odvedeny do domácí ČOV a následně 

vsakovány pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora. 

 

Dešťové vody – z plochých střech navrhovaného objektu budou odváděny do retenční 

jímky na pozemku s přepadem do vsakovací nádrže taktéž na pozemku investora. 

 

druhy odpadů – nakládání s odpady je upraveno následujícími předpisy: 

 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění 

 Vyhláška č.93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 

 Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č.94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

 

Odpad z činnosti stavebního charakteru 

 

Kód Kategorie Název a druh odpadu 

 

08 01 11 

 

N 

 

odpadní barvy a látky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

17 01 01  O beton 

17 01 02 O cihly 

17 02 01 O dřevo 
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17 02 02 O sklo 

17 02 03 O  plasty 

17 03 02 O asfaltové směsi neobsahující dehet 

17 04 04 O zinek 

17 04 05 O železo a ocel 

17 06 04 O izolační materiály neobsahující nebezpečné látky 

17 08 02 O stavební materiály na bázi sádry neznečištěny 

nebezpečnými látkami 

20 02 01 O biologicky rozložitelný odpad 

20 03 01 O směsný komunální odpad 

 

O – obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad  

 

Odpady, které budou vznikat během výstavby (kromě výkopové zeminy), budou 

dodavatelem stavby shromažďovány odděleně v kontejnerech a po jejich naplnění 

budou odváženy k dalšímu využití, recyklaci či odstranění. Odpady lze upravovat, 

využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. 

Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Při 

kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

                            

j) základní předpoklady výstavby  

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Výstavba domu nebude dělena na 

etapy, stavba bude realizována jako jeden celek se standardním postupem výstavby.  

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu jsou ve výši 5 150 000,- Kč. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

SO-01 - rodinný dům 

SO-02 – připojení elektriky 

SO-03 – připojení vody 

SO-04 – připojení plynu 

SO-05 – oplocení 

SO-06 - komunikace 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 5. 2016    Vypracovala: Michaela Koláčková 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Parcela, na které se bude rodinný dům stavět, se nachází v obci Omice, katastrální 

území Omice. Pozemek má tvar podlouhlého obdélníku. Okolní zástavba je zástavba 

samostatně stojících rodinných domů, které mají obvykle dvě podlaží s obytnými 

podkrovími a jsou zastřešeny sedlovými, valbovými nebo rovnými střechami. Pozemek 

náležející k objektu je svažitý, vstup do objektu je situován z ulice Nádražní- 

ze severozápadní strany.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na základě místního šetření na pozemku a jeho okolí bylo dohodnuto polohové 

a výškové osazení objektu, provedení okolních úprav. Zjištěné výsledky byly 

zapracovány do projektové dokumentace.  

Úroveň původního a upraveného terénu je uvedena na výkresech půdorysů 

jednotlivých podlaží. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Bezpečnostní pásma jsou stanovena jednotlivými správci dotčených sítí. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 

Stavební pozemek se nenachází se v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území 

Svým charakterem a užíváním nebude mít stavba podstatný vliv na okolní pozemky 

a stavby. Při stavebních pracích se předpokládá zvýšená prašnost, hluk nebo zvýšený 

provoz dopravních prostředků. Tyto emise budou však krátkodobé. Stavebník je bude 

minimalizovat vhodnými prostředky např. úklidem veřejného pozemku a cesty 

a případným kropením stavby. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, na stabilitu a erozi půdy, ani 

odtokové poměry v území.  

Použité prvky a materiály musí svými parametry odpovídat příslušným normám, 

technickým podmínkám a technologickým postupům. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavebním pozemku se v současnosti nenachází žádná stavba, nejsou tedy 

kladeny žádné požadavky na asanace, či demolice jiných staveb. Nedojde ke kácení 

žádných vzrostlých dřevin. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavební pozemek se nachází na zastavitelném území obce Omice. Vynětí ze ZPF 

není nutné. 

 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Navržený RD bude napojen na distribuční síť NN, vodovod a plyn. V místě není 

zhotovená kanalizace, odpadní vody budou čištěny pomocí domácí ČOV a následně 

vsakovány pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora. Dešťové vody 

budou svedeny do retenční jímky s přepadem, který se bude vsakovat na stavebním 

pozemku. 

Garáž a odstavné stání objektu bude napojeno na veřejnou komunikaci na ulici 

Nádražní na severozápadní straně pozemku. Samostatný sjezd je přes celou šířku 

pozemku a bude zpevněn zámkovou dlažbou do štěrkového lože. Sklon napojení 

a rozměry sjezdu budou odpovídat požadavkům napojení na místní komunikaci. Brána 

se bude otevírat směrem do pozemku stavebníka.  Sjezd nebude křížit žádné veřejné 

sítě. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané související investice 

Stavba je řešena samostatně, nenavazuje na žádné stavby věcně ani časově. 

Stavební práce budou zahájeny po vydání souhlasu stavebního úřadu Střelice. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Jedná se o stavbu rodinného domu, včetně zpevněných ploch, parkovacích míst, 

vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu a el. energie.  V domě bude umístěna jedna 

bytová jednotka velikosti 5+kk. 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus 

Stavba je umístěna v lokalitě s rodinnými domy a užitkovými zahradami. Umístění, tvar 

a velikost stavby jsou řešeny vzhledem k velikosti a tvaru stavebního pozemku, 

vzhledem k sousedním rodinným domům a dále vzhledem k požadavkům stavebníka. 

Stavba rodinného domu je umístěna v zástavbě samostatně stojících rodinných domů. 

Zastavěná plocha rodinného domu bude 178,92 m
2
, obestavěný prostor pak 

1 021,87 m
3
. 
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b) architektonické řešení 

Navržená stavba je v souladu s okolní zástavbou. Bude se jednat o samostatně stojící 

rodinný dům v ulici Nádražní na jižní straně obce. Dům bude dvoupodlažní s plochou 

vegetační střechou. V přízemí objektu budou umístěné komunikační prostory – chodba, 

schodiště a předsíň, dále technická místnost, hygienické prostory - koupelna, WC 

a obytné prostory – obývací pokoj a kuchyně. K objektu přiléhá nevytápěný prostor, 

ve kterém se nachází garáž a skladovací místnost. V patře jsou obytné prostory – 

2 pokoje, ložnice, a pracovna, komunikační prostory – chodba s přístupem na plochou 

střechu nad garáží, hygienické prostory – koupelna a skladovací prostory - šatna. 

Obytné místnosti jsou převážně orientované na jihozápad a jihovýchod. Technické 

zázemí, koupelny a šatny jsou orientované na severovýchod. Barva fasády bude světle 

šedý odstín, druhé patro bude obloženo dřevem. Výplně otvorů budou dřevěné, tmavý 

odstín. Klempířské prvky z materiálu titanzinek kromě venkovních parapetů – 

hliníkové. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

Není v navržené stavbě obsaženo. 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Neřeší se, jedná se o návrh rodinného domu na soukromém pozemku. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo ke vzniku nebezpečí úrazu – 

uklouznutí, pád, popálení, zasažení elektrickým proudem. Veškeré instalace budou 

provedeny v souladu s platnými předpisy a budou k nim provedeny výchozí revize. Při 

běžném provozu je nutno dbát na řádnou obsluhu elektrických zařízení tak, aby nedošlo 

k zásahu elektrickým proudem, případně ke vzniku požáru. Všechny výrobky 

a materiály navržené ve stavbě musí splňovat současné předpisy pro dané použití. 

Řešení objektu splňuje požadavky platné vyhlášky o technických požadavcích na stavbě 

č. 268/2009 Sb. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

 

a) stavební řešení 

Dispozice byla navržena s ohledem na požadavky investora. Hlavní vstup do objektu 

bude ze severozápadu a bude ústit do předsíně. Druhý vstup je umístěn na jihozápadní 

straně a ústí do chodby, ze které vedou dveře do garáže, skladovací místnosti 

a předsíně – propojení s hlavním vstupem. Hlavní komunikační osou domu je chodba 
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s dvouramenným schodištěm, z této chodby jsou v přízemí domu přístupny prostory 

koupelny, WC, technické místnosti a hlavního obytného prostoru spojeného s kuchyní. 

V druhém patře pak budou umístěny dva dětské pokoje, ložnice, pracovna, šatna 

a koupelna s WC.  

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Veškeré technologie budou provedeny standartním způsobem, nejsou navrženy 

žádné zvláštní pracovní postupy.  

 

Zdivo – Z části budou obvodové stěny v 1.NP ze ztraceného bednění BEST 30 a z části 

z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená, zdivo bude zatepleno EPS Grey Wall. 

Obvodové stěny ve 2.NP budou opět z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená, 

zatepleno izolací ISOVER UNI. Vnitřní nosné zdivo v obou podlažích – Heluz P15 30 

broušená, příčky rovněž keramické tvárnice – 1.NP Heluz 14 broušená, 2.NP 

Heluz 11,5 broušená. 

 

Strop-střecha – Veškeré stropy budou zhotoveny z železobetonové desky. Střešní 

konstrukce nad garáží i nad 2.NP bude řešena jako plochá vegetační - bude provedena 

jako železobetonová deska se zateplením ve spádu a dalšími izolačními vrstvami.  

Veškeré dimenze budou přesně určeny před provedením stavby statikem.  

 

Základové konstrukce – Novostavba bude založena na plošných základech a zejména na 

základových pasech. Část základů tvoří i základová patka. Základová spára bude 

v nezámrzné hloubce 1,225 m pod úrovní terénu, u patky 1,075 m pod úrovní terénu. 

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C20/25, případně v místech 

soustředěného zatížení lokálně přivyztuženy prutovou výztuží, či KARI sítí. Rozměry 

základů stanoveny statikem.  

 

Podlahy – Viz tabulka místností ve výkresové části – v obytných místnostech 

laminátová podlaha, v místnostech sociálních zázemí, chodbách, ve skladovací 

a technické místnosti keramická dlažba. V garáži bude podlaha zhotovena z betonové 

mazaniny. 

 

Tepelné izolace – tepelné izolace podlah na terénu budou z expandovaného 

podlahového polystyrénu. Obvodové zdivo bude zatepleno expandovaným 

polystyrenem EPS Grey Wall a ve 2.NP izolací ISOVER UNI. Ve střešní konstrukci 

bude provedeno souvrství tepelné izolace z expandovaného polystyrenu EPS 150S 

a spádových desek z expandovaného polystyrenu EPS 150S – sklon 2%. 

 

Výplně otvorů – Výplně otvorů do exteriérů jsou navržené jako dřevěné, zasklené 

izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné, zasazené do obložkových zárubní. 

Schodiště bude osvětlené jedním oknem ve druhém podlaží.  
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Klempířské výrobky – Všechny nové klempířské konstrukce – oplechování střechy 

a atiky – budou povedeny z titanzinkového plechu kromě okenních parapetů – 

hliníkové. 

 

Povrchové úpravy – v interiéru budou provedeny vápenocementové omítky s výmalbou. 

V hygienických místnostech budou provedeny keramické obklady stěn. Z exteriéru 

v 1.NP bude proveden zateplovací systém s konečnou ETICS omítkou, ve 2.NP bude 

větraná fasáda s dřevěným obkladem. 

 

Oplocení – U vjezdu na pozemek a na části severozápadní strany bude gabionový plot. 

Zbytek bude proveden klasickým oplocením. Viz výkres situace. 

  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba RD je navržena tak, aby vyhověla požadovanému účelu a odolala všem 

zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby po 

dobu požadované životnosti. Konstrukce objektu musí být prostorově stabilní, únosná 

a tuhá. V části D. 1.2 přiložen statický výpočet. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 

A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

Zásady technického vybavení 

Zdrojem pro ohřev TUV a vytápění je zemní plyn – kondenzační plynový kotel 

doplněný o doplňkové vytápění pomocí krbových kamen na kusové dřevo v obývacím 

pokoji. Odvod spalin bude řešen pomocí komínu ústícího nad střešní rovinu. Vytápění 

teplovodní podlahové v kombinaci s radiátory. Větrání většiny místností je zajištěno 

přirozeným větráním okny a denní osvětlení taktéž přirozeně okny. Umělé osvětlení 

bude běžné s úspornými žárovkami případně LED osvětlením. U zbytku místností bude 

větrání zajištěné šachtou s trubkami pro přívod a odvod vzduchu. 

Na objekt bude instalována ochrana před bleskem – provedení upřesní prováděcí firma. 

 

Technologická zařízení  

Ve stavbě nejsou. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Je zpracováno v samostatné zprávě, která je součástí dokumentace – část D.1.3.  
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují 

požadované normové hodnoty dle aktuální ČSN 73 0540. Podrobné tepelně technické 

charakteristiky a výpočty jsou obsaženy v příloze samostatné části. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

RD nevyužívá žádné alternativní zdroje energie. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY,POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ 

STAVBY (VĚTRÁNÍ, VATÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VOUDOU, 

ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ 

(VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala základní požadavky na 

ochranu zdraví a životního prostředí a odolávala škodlivému působení prostředí – 

vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a 

otřesům. Při výstavbě budou použity pouze certifikované materiály, které nevykazují 

žádné negativní vlivy na zdraví osob.  

V rodinném domě bude provedeno požadované hygienické zázemí a v obytných 

místnostech bude zajištěno denní osvětlení dle normových hodnot, dostatečné větrání 

a vytápění s možností regulace tepla. Obytné místnosti budou prosluněny. Větrání 

většiny místností je zajištěno přirozeným větráním okny a denní osvětlení taktéž 

přirozeně okny. Umělé osvětlení bude běžné s úspornými žárovkami případně LED 

osvětlením. U zbytku místností bude větrání zajištěné šachtou s trubkami pro přívod 

a odvod vzduchu. Zásobování pitnou vodou bude řešeno vodovodní přípojkou 

s napojením na vodovod. Splaškové vody budou odvedeny do domácí ČOV a následně 

vsakovány pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora. Dešťové vody 

budou svedeny do retenční jímky s přepadem, který se bude vsakovat na stavebním 

pozemku. Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nebudou 

vznikat škodlivé odpadní látky. Při realizaci stavby je nutno dbát na ochranu proti 

hluku, vibracím, znečištění ovzduší a komunikací. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavební parcely parc.č. 691/1,691/2 je zařazena do středního radonového indexu 

pozemku. Jako protiradonové opatření byl navržen 2x SBS modifikovaný asfaltový pás 

(horní s vložkou ze skelné tkaniny, spodní z PES rohože), který zároveň plní funkci 
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hydroizolační s plynotěsnými prostupy instalací. Protokol o měření radonu je součástí 

projektové dokumentace.  

  

b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se.  

  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V dosahu navržené stavby se nevyskytují zdroje technické seizmicity.  

  

d) ochrana před hlukem 

Nejsou navržena protihluková opatření. Stavba svým provozem nevytváří hluk nad 

běžné standardy a nevyžaduje zvláštní opatření. Samotný objekt je navržen tak, aby byl 

chráněn proti běžnému provoznímu hluku, stavební konstrukce mají odpovídající 

vzduchovou neprůzvučnost a RD bude umístěn v lokalitě bez výrazného zdroje hluku. 

  

e) protipovodňová opatření 

Neřeší se. Stavební pozemek se nachází mimo povodňové území.  

  

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

V okolí navržené stavby není poddolované území, ani se nevyskytuje metan. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

 

Zásobování pitnou vodou – bude řešeno vodovodní přípojkou, která je vedena 

z hlavního řádu v ulici Nádražní a je ukončena vodoměrnou šachtou na pozemku 

parc.č. 691/1.  

 

Splaškové odpadní vody  - Splaškové vody budou odvedeny do domácí ČOV a následně 

vsakovány pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora.  

 

Elektrická přípojka NN – bude napojena na distribuční soustavu nízkého napětí 

nadzemním kabelovým vedením ke sloupu stojícímu na hranici pozemku a poté svedena 

do pojistné skříně, zbývající část přípojky bude podzemní. 

 

Přípojka plynu – je vedena z hlavního NTL řadu v ulici Nádražní a je ukončena HUP na 

pozemku parc.č. 691/1 

 

Dešťové vody - budou svedeny do retenční jímky s přepadem, který se bude vsakovat na 

stavebním pozemku. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky   

 

Zásobování vodou – spotřeba vody navržena projektantem z oboru TZB. Viz příloha D. 

 

Splaškové odpadní vody - budou odvedeny do domácí ČOV. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Objekt je přístupný pro auta sjezdem z ulice Nádražní. Jedno parkovací místo 

bude zbudováno v garáži, která přiléhá k domu, a druhé na zpevněné ploše na pozemku. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Po skončení stavby se provedou konečné terénní úpravy, urovnání ploch, násypy 

kolem objektů dle navržené úrovně upraveného terénu.  

  

b) použité vegetační prvky 

Řešení vegetace není součástí projektu. Následně po skončení stavebních prací se 

provede osetí ploch porušených stavbou travním semenem parkové směsi a sadové 

a vegetační úpravy dle záměru stavebníka.  

 

c) biotechnická opatření 

Neřeší se. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANU 

 

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

Stavbou rodinného domu ani jeho následným užíváním nebude negativně 

ovlivňováno životní prostředí.  

 

Ochrana ovzduší - vytápění domu a ohřev TUV bude zajištěn kondenzačním plynovým 

kotlem, druhý zdrojem energie budou krbová kamna na dřevo. 

 

Hluk - dokončená stavba nezhorší stávající hlukové poměry v řešené lokalitě, ani není 

třeba provádět protihluková opatření.  

 

Vodní hospodářství – zásobování RD pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou. 

Odpadní splaškové vody budou odvedeny do domácí ČOV a následně vsakovány 

pomocí vsakovací nádrže umístěné na pozemku investora. Dešťové vody budou 
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svedeny do retenční jímky s přepadem, který se bude vsakovat na stavebním pozemku 

a využívána na zalévání zahrady. 

 

Odpadové hospodářství - odpady vzniklé při provádění stavby je dodavatel stavby 

povinen likvidovat v souladu s platnými zákony o odpadech. Nádoba na směsný 

komunální odpad bude umístěna na pozemku stavebníka a odpad bude pravidelně 

odvážen smluvní firmou v obci. 

 

Ochrana ZPF – stavební pozemek se nachází v zastavěné části obce Omice a není tedy 

nutné žádat o vynětí půdy ze ZPF.  

  

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ekologické 

funkce a vazby v krajině budou zachovány.  

  

d) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební pozemek není situován v lokalitě soustavy NATURA 2000.  

  

e) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nebude mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nepodléhá 

zjišťovacímu řízení podle zákonu EIA.  

   

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochrana podle jiných právních předpisů není požadována 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Jedná se o individuální výstavbu RD – není pro tento druh stavby požadováno. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

El. přípojka NN a přípojka vody bude provedena před započetím stavebních prací. 

  

b) odvodnění staveniště 

Nepředpokládá se. V případě výskytu podzemní vody nutno dořešit způsob jejího 

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

Příjezd ke stavebnímu pozemku je z místní asfaltové komunikace parc. č. 743/3 po 

pozemku parc. č. 691/1, na kterém bude zbudován sjezd na veřejnou komunikaci. 

  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, na estetické kvality 

území, ani na stabilitu a erozi půdy. Stavební činnost bude probíhat na stavebním 

pozemku.  

  

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

dřevin 

Staveniště bude oploceno a zajištěno proti vstupu třetích osob. V rámci realizace 

záměru nedojde ke kácení dřevin, demolici ani k asanaci. 

  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavební materiál bude uložen pouze na stavebním pozemku ve vlastnictví 

stavebníka.  

  

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

likvidace  

 

Odpad z činnosti stavebního charakteru 

 

Kód Kategorie Název a druh odpadu 

 

08 01 11 

 

N 

 

odpadní barvy a látky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

17 01 01  O beton 

17 01 02 O cihly 

17 02 01 O dřevo 

17 02 02 O sklo 

17 02 03 O  plasty 

17 03 02 O asfaltové směsi neobsahující dehet 

17 04 04 O zinek 

17 04 05 O železo a ocel 

17 06 04 O izolační materiály neobsahující nebezpečné látky 

17 08 02 O stavební materiály na bázi sádry neznečištěny 

nebezpečnými látkami 

20 02 01 O biologicky rozložitelný odpad 

20 03 01 O směsný komunální odpad 

 

O – obyčejný odpad, N – nebezpečný odpad  
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Odpady, které budou vznikat během výstavby (kromě výkopové zeminy), budou 

dodavatelem stavby shromažďovány odděleně v kontejnerech a po jejich naplnění 

budou odváženy k dalšímu využití, recyklaci či odstranění. Odpady lze upravovat, 

využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených. 

Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Při 

kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 

 

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

V požadované ploše se provede sejmutí ornice v průměrné tloušťce 300 mm a tato se 

uloží na pozemku pro konečné úpravy po skončení stavebních prací. Zemina z výkopů 

se použije na zásypy rýh, násypy kolem RD a terénní úpravy pozemku.  

  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Dodavatel stavby je povinen provádět stavbu tak, aby byla zajištěna ochrana 

životního prostředí. Musí dodržovat předepsané podmínky manipulace s odpady, nutno 

respektovat ochranu podzemních a povrchových vod. K omezení negativních vlivů na 

životní prostředí a na stávající zástavbu je třeba především zajistit:  

 při vlastní realizaci stavby by měla být upravena pracovní doba tak, aby probíhala 

od 6.00 do 20.00 mimo dny pracovního klidu  

 doprava na staveniště musí probíhat jen po vyznačených trasách a je nutno při ní 

udržovat v čistotě přilehlou komunikaci, respektive již čistotu stavebních 

mechanismů  

 ochranu proti hluku a vibracím  

 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  

 dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 

ihned vytěžit, uložit do nepropustné nádoby (kontejner) a odvézt do spalovny – 

jedná se o nebezpečný odpad  

 

Za nakládání s odpady je zodpovědný dodavatel stavby, likvidace odpadů musí 

probíhat dle platných zákonů o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb. včetně prováděcích 

vyhlášek).  

  

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací je nutno dodržovat 

platné obecně závazné právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 

technických zařízení na stavbě. Při provádění stavby musí být dodržena ustanovení 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Rovněž je nutné 

dodržovat všechny požární předpisy, technologické a pracovní postupy, týkající se 

stavebních prací.  
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Každý pracovník na stavbě musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních 

předpisů. Před zahájením užívání stavby budou provedeny všechny revize. Na stavbu 

bude dohlížet stavební dozor s autorizací a bude veden stavební deník.  

Pro rozsah navržené stavby není nutná činnost koordinátora BOZP.  

  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou obsaženy.  

  

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba nevyžaduje dopravní inženýrská opatření.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.  

  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Výstavba nebude dělena na etapy 

a bude realizována jako jeden celek se standardním postupem výstavby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 10. 5. 2016    Vypracovala: Michaela Koláčková 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

A  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 

INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ, 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.1.1.a.1 ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, MATERIÁLOVÉHO, 

DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ 

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A ÚŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Architektonické řešení 

Navržený dům bude tvořit tvarově jednoduchý celek – dvoupodlažní objekt 

obdélníkového půdorysu zastřešený vegetační plochou střechou. Pozemek, na kterém 

bude dům postaven, je svažitý a byl využit pro architektonickou koncepci domu – 

severovýchodní část 1.NP bude zapuštěna do terénu. Obytné místnosti jsou situovány 

převážně na jižní, jihozápadní a jihovýchodní stranu. Příslušenství RD je situováno 

k severní straně RD. K objektu přiléhá zahrada s terasou z dřevěných prvků. 

Vstup na pozemek a do domu je ze severozápadní strany. Před vstupem do 

objektu je navrženo závětří v podobě výklenku. 

Barva fasády bude upřesněna investorem při provádění stavby, předpokládá se 

světle šedá v 1.NP a v 2.NP dřevěný obklad. Výplně otvorů budou dřevěné, venkovní 

parapety hliníkové. Střecha plochá vegetační, klempířské prvky z materiálu titanzinek, 

kromě parapetů – hliníkové.  

 

Dispozice 

Navržena s ohledem na požadavky investora. Do RD se vstupuje přes zádveří na 

severozápadní straně objektu – jsou zde 2 vstupy, jeden hlavní do obytných prostor 

a druhý umožňuje přes chodbu přístup do garáže a skladovací místnosti. Ze zádveří 

u hlavního vstupu je přístupná technická místnost, chodba, ze které je přístupná garáž 

se skladovací místností (propojení s druhým vstupem do RD) a chodba se schodištěm, 

koupelnou a WC. Z této chodby se pak dále dostaneme do hlavního obytného prostoru 

tvořeného obývacím pokojem s funkčně a prostorově propojenou kuchyní.  Z této 

místnosti je umožněn vstup na zahradu. V 2.NP pak budou umístěny dva dětské pokoje, 

ložnice, pracovna, šatna a koupelna s WC. 

Není řešen přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 
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Vegetační úpravy okolí domu 

Po skončení stavebních prací na pozemku budou provedeny terénní a zahradní 

úpravy dle záměru stavebníka. 

 

D.1.1.a.2 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

 

Řešení vychází ze záměru stavebníka, navržené materiály a technologie jsou vhodné 

pro daný účel objektu a odpovídají požadované životnosti základních konstrukcí 

s ohledem na průběžnou údržbu. 

 

Zemní práce 

Před zahájením stavby je nutno zajistit vytyčení stávajících dotčených 

podzemních vedení inženýrských sítí a při provádění stavby dbát pokynů jejich správců. 

Objekt rodinného domu se vyznačí lavičkami a označí se pevný výškový bod podle kót 

upraveného a původního terénu. Tyto kóty jsou uvedeny ve výkresech jednotlivých 

půdorysů a jsou vztaženy k relativní 0,000 = úroveň podlahy v 1.NP. Dále dojde ke 

strojnímu sejmutí ornice o tloušťce 300 mm v potřebném rozsahu, které se uloží na 

pozemku pro zpětné použití. Původní terén je svažitý ze severovýchodu na jihozápad. 

Kvůli značné svažitosti pozemku se provede odkopávka v ploše pro vytvoření stavební 

jámy. Odkopávání terénu je nutno provést ve větším rozsahu než je zastavěná plocha, 

bude provedeno svahování. Přesný sklon a rozsah bude upřesněn při provádění prací 

podle typu a konzistence zeminy. Předpokládaný typ zeminy je F5=MI – hlína se 

střední plasticitou. Přípustný sklon svahu tedy je od 1:0,25 do 1:0,5. Další práce 

spočívají ve výkopu jámy pro základovou patku a rýh pro základové pasy pod 

obvodovými a vnitřními nosnými stěnami. Základové spáry budou ručně vyčištěny 

těsně před betonáží. Dále budou vykopány rýhy pro přípojky sítí, vsakovací nádrže, 

retenční jímku a domácí čističku odpadních vod. Vykopaná zemina se použije na 

terénní úpravy na pozemku a obsypy. Pokud se při výkopech zjistí podzemní voda, musí 

statik přehodnotit základové konstrukce. 

 

Základy 

Musí být dodržená podmínka založení základů min. 300 mm v rostlém terénu 

pod obvodovými i vnitřními nosnými stěnami po sejmutí ornice.  

Novostavba bude založena na plošných základech a to zejména na základových 

pasech. Část základů tvoří i základová patka. Základové konstrukce budou z betonu 

C20/25 – XC2, případně v místech soustředěného zatížení lokálně přivyztuženy 

prutovou výztuží, či KARI sítí. Šířka pod obvodovými zdmi je 650 mm a pod vnitřními 

nosnými zdmi 700 mm. Rozměry patky jsou 1600x1600 mm. Hloubka založení 

a přesný tvar základových konstrukcí viz výkresová část projektové dokumentace – 

výkres č. 4.01. Základová deska je tl. 150 mm, provedena z betonu C20/25 – XC1 a je 
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vyztužena KARI sítí 6/150 mm x 6/150 mm. Při betonáži základů je nutno vynechat 

prostupy pro chráničky přípojek sítí. Pozemek má střední radonový index, jako opatření 

proti pronikání radonu je navržen 2x SBS modifikovaný asfaltový pás (horní s vložkou 

ze skelné tkaniny, spodní z PES rohože), který zároveň plní funkci hydroizolační 

s plynotěsnými prostupy. Betonové pásy pod obvodovými stěnami budou z vnější 

strany opatřeny deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm. V místech, kde bude 

RD přilehlý k zemině, bude tato tepelná izolace přecházet na celou plochu obvodových 

stěn. Za obvodovou stěnou, která je v 1.NP celá přilehlá k zemině bude zhotovena 

drenáž v úrovni základů – viz výkresová část projektové dokumentace – detail č. 5, 

výkres č. 4.09.  

 

Svislé konstrukce 

 

Obvodové nosné zdivo 1.NP – navrženo z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená 

o tl. 300 mm. Obvodové zdivo bude následně zatepleno tepelnou izolací z EPS Grey 

Wall tl. 120 mm. 

 

Obvodové nosné zdivo 1.NP přilehlé k zemině – navrženo ze ztraceného bednění 

BEST 30 o tl. 300 mm, jako HI je navržen 2x SBS modifikovaný asfaltový pás, zdivo 

bude následně zatepleno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu o tl. 120 mm, 

poté opatřeno nopovou fólií odolnou proti prorůstání kořenů a geotextílií.  

 

Obvodové nosné zdivo 2.NP – navrženo z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená 

o tl. 300 mm, zděno na lepidlo. Obvodové zdivo bude následně zatepleno tepelnou 

izolací ISOVER UNI tl. 120 mm. 

 

Vnitřní nosné zdivo – vyzděno z keramických tvárnic Heluz P15 30 broušená 

o tl. 300 mm, zděno na lepidlo. 

 

Příčky – jsou navrženy rovněž z keramických tvárnic - 1.NP Heluz 14 broušená, 2.NP 

Heluz 11,5 broušená. Zděny na lepidlo. 

 

Komínové zdivo – bude použit komínový systém Heluz Klasik - třívrstvý komínový 

systém (šamotová vložka, tepelná izolace, broušená cihelná komínová tvarovka). Je 

vhodný pro všechny typy paliv s přirozeným odvodem spalin. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci nad 1.NP bude tvořit železobetonová deska o tl. 240 mm. 

Deska bude provedena z betonu C20/25 – XC1, ocel B 550B, minimální krytí 25 mm. 

Vegetační plochá střecha bude taktéž provedena jako železobetonová deska 

o tl. 240 mm, s parozábranou, tepelnou izolací o tl. 180 mm a  se spádovými klíny 
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tl. 20-128 mm, hydroizolací a dalšími vrstvami – viz výkresová část dokumentace – 

detail č.1 a 2. Veškeré dimenze jsou přesně určeny statikem – viz příloha D.1.2 

Schodiště – je navržené jako půdorysně dvouramenné zalomené z kovové 

konstrukce s dřevěnými stupni. Výška schodu bude 182,35 mm, šířka 270 mm, počet 

schodů = 17.  

 

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 

 

Vnitřní povrchy – Pro vnitřní omítky bude použita jednovrstvá vápenocementová 

omítka pro ruční (nebo strojní) omítání a to v tl. 15 mm. Zdivo musí být dostatečně 

vyzrálé, suché, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Před nanesením omítky se 

zdivo navlhčí. Vnitřní keramické obklady budou použity dle účelu místnosti – 

koupelny, technická místnost. Výška obložení a poloha viz výkresová část projektové 

dokumentace – výkres č.1 a 2. Barva a typ obkladu bude určen v průběhu realizace 

investorem. 

 

Vnější povrchy – V 1. NP bude vnější fasáda součástí zateplovacího systému ETICS. 

Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou – perlinka vtlačená do lepící 

a stěrkové malty.  Předpokládá silikonová omítka, zrnitost 2 mm. Po vyzrání se omítka 

opatří fasádním nátěrem - je vhodné volit silikonové barvy. Barva fasády bude 

upřesněna investorem při provádění stavby, předpokládá se světle šedá v 1.NP a v 2.NP 

dřevěný obklad. V 2. NP bude větraná fasáda s dřevěným obkladem. U styku s terénem 

bude fasáda opatřena soklem z keramického obkladu - viz výkresová část projektové 

dokumentace – detail č. 4. 

 

Podlahy – Povrchy podlah jsou řešeny dle účelu místnosti: lamely, keramická dlažba 

a betonová mazanina. Skladby jednotlivých podlah a jejich poloha je uvedena ve 

výkresové části dokumentace nebo ve výpisu skladeb. U stěny se dlažba ukončí 

dřevěnou lištou nebo keramickým soklem (nebo na ni naváže keramický obklad stěn).  

Barva a materiálová specifikace bude upřesněna investorem při provádění stavby. 

 

Konstrukce a práce PSV 

 

Izolace proti vodě a radonu – Základová deska stavby se opatří penetračním nátěrem 

(např. DEKPRIMER) a na ten se nataví navržený 2x SBS modifikovaný asfaltový pás 

(horní s vložkou ze skelné tkaniny, spodní z PES rohože), který plní hydroizolační 

funkci s plynotěsnými prostupy instalací. Protože má pozemek střední radonový index, 

vyhoví asfaltový pás také jako ochrana proti pronikání radonu. Hydroizolace musí být 

provedena celistvě a spojitě po celé kontaktní ploše objektu. V místě kontaktu zeminy 

s obvodovou stěnou bude i svislá hydroizolace z asfaltového pásu, která bude chráněna 

přizdívkou z cihel plných pálených, nopovou fólií a geotextíilií. Napojení vodorovné 

a svislé izolace bude pomocí koutového spoje. Ve skladbě podlahy s keramickou 
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dlažbou v místnostech hygienického vybavení plní funkci izolace proti vodě také 

hydroizolační stěrka. V místě keramického obkladu kolem sprchy se provede 

dvojnásobný hydroizolační nátěr (např. Terranova). 

 

 

Povlakové krytiny – Je navržena plochá vegetační střecha se substrátem o tl. 150 mm. 

U střešní konstrukce hydroizolační funkci plní 2 SBS modifikované asfaltové pásy 

s odolností proti prorůstání kořenů. Na ní bude položena drenážní vrstva, na které bude 

ochranná vrstva - geotextilie. Dále je navržena parozábrana z SBS modifikovaného 

asfaltu. Viz příloha s výpisem skladeb. 

 

Izolace tepelné – Tepelné izolace podlah na terénu budou z expandovaného polystyrénu 

o tl. 100 mm. Obvodové zdivo bude zatepleno EPS Grey tl. 120 mm. Při kontaktu zdiva 

se zeminou bude tato vrstva chráněna nopovou fólií a geotextílií. Zateplení stěn se 

provede v jedné vrstvě, kotvení bude talířovými hmoždinkami s kovovým trnem 

(8 ks/m
2
). Ve střešní konstrukci bude dvouvrstvá tepelná izolace z expandovaného 

polystyrenu o tl. 100+100 mm (u vpusti 100+80 mm). Je nutné dbát na to, aby spáry 

neležely přímo nad sebou a byly prostřídány! 

 

Izolace akustické – V podlaze druhého nadzemního podlaží bude akustická izolace 

z desek Isover N a to o tl. 40 mm. Izolace u obvodu stěn je zajištěna izolačním 

podlahovým páskem Isover N+PP tl. 15 mm, vytažena až k nášlapné vrstvě – lamely 

nebo keramická dlažba.  

 

Zdravotně technické instalace, vytápění a elektroinstalace včetně bleskosvodu – 

Provedou se vnitřní rozvody zdravotních instalací, vytápění a elektroinstalace. Zdrojem 

pro ohřev TUV a vytápění je zemní plyn – kondenzační plynový kotel s vnějším 

zásobníkem, doplněný o doplňkové vytápění pomocí krbových kamen na kusové dřevo 

v obývacím pokoji. Topení bude podlahové pomocí topných rohoží v kombinaci 

s radiátory, v koupelnách bude doplněno trubkovými otopnými tělesy. Na objektu bude 

instalována ochrana před bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 – 

upřesní prováděcí firma.  

 

Klempířské konstrukce – Jedná se o oplechování atiky, lemování komínu a venkovní 

parapety. Klempířské výrobky jsou navrženy z materiálu titanzinek kromě parapetů – ty 

jsou hliněné. Výrobní rozměry jednotlivých prvků se upřesní přímo na stavbě dle 

skutečně provedených stavebních prací. 

 

Truhlářské výrobky a výplně otvorů – Výplně okenních otvorů a vstupních dveří jsou 

předpokládány dřevěné, zaskleno izolačním trojsklem. Vnitřní dřevěné dveře jsou 

uvažovány včetně dřevěných zárubní, okna včetně vnitřních parapetních desek. Výrobní 
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rozměry jednotlivých prvků se upřesní přímo na stavbě dle skutečně provedených 

stavebních prací. 

 

 

Venkovní zpevněné plochy – Příjezd k domu a odstavná plocha pro venkovní parkování 

bude zhotovena ze zámkové dlažky do štěrkového lože. Terasa přiléhající k domu je 

navržena jako dřevěná konstrukce. Materiál musí být odolný povětrnosti, klimatickým 

vlivům a škůdcům, popř. musí být ošetřen nátěrem. (např. terasový systém 

ThermoWood). Dilatace mezi zdí a podlahou musí být min. 10 mm. Další zpevněnou 

plochou je chodníček z kamenných bloků, který vede kolem RD a spojuje příjezdovou 

cestu s terasou. 

 

D1.1.a.3 STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, 

OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA/HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ 

 

Tepelná technika 

Navržené konstrukce rodinného domu a výplně otvorů splňují tepelně technické 

požadavky aktualizované ČSN 73 0540. (Podrobné tepelně technické charakteristiky 

a výpočty jsou obsaženy v příloze samostatné části.) 

 

Osvětlení a oslunění 

Systém vnitřního přímého a umělého osvětlení zajišťuje požadované hodnoty dle 

normy ČSN 73 0580 a ČSN EN 12464-1 (360450). Obytné místnosti budou prosluněny 

a jsou převážně orientovány jižní, jihovýchodním nebo jihozápadním směrem. 

 

Akustika/hluk, vibrace 

Objekt je navržen tak, aby byl chráněn proti běžnému provoznímu hluku, 

stavební konstrukce mají odpovídající zvukovou neprůzvučnost a RD bude umístěn 

v lokalitě bez výrazného zdroje hluku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2016     Vypracovala: Michaela Koláčková 
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3. ZÁVĚR 
 

Díky této práci jsem si vyjasnila spoustu věcí týkajících se navrhování 

pozemních staveb. Pomohla mi zaplnit některé mezery v různých fázích navrhování, 

dala mi komplexnější přehled ohledně toho, kolik je různých variant provedení a jak 

vybrat tu nejvhodnější pro daný projekt, naučila mě hledat na stránkách jednotlivých 

výrobců a v jejich podkladech, porovnávat jednotlivé výrobky z hlediska technických 

vlastností a ceny a v neposlední řadě umět hledat v jednotlivých normách a vyhláškách. 

Ze začátku bylo více variant provedení v podobě studie, které se lišily zejména 

v dispozičním uspořádání, poté byla vybrána nejlepší varianta, která se dále rozvíjela. 

Drobné změny jsou i mezi dokumentací pro stavební povolení a projektovou 

dokumentací. Tyto změny nastaly z důvodu dodržení norem, z důvodu lepších 

konstrukčních řešení, během řešení jednotlivých detailů, nebo kvůli skutečnostem, nad 

kterými se člověk ze začátku tolik nezamýšlel. 

Stavebnictví je obor, kde se neustále vymýšlí něco nového, lepší technologie, 

lepší konstrukční řešení a je také důležité mít obecný přehled. Člověk se má stále čemu 

učit. Jsem velmi ráda za nabyté nové zkušenosti a nápady, které určitě v budoucnu 

uplatním a budu dále rozvíjet. 
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Právní předpisy: 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

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

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 

 Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

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

 

ČSN a EN normy: 

 ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy 

 ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení. 

 ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Izolace asfaltové. Navrhování a provádění 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budova pro bydlení a ubytování 

 ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 

 

Webové stránky výrobců: 

 http://www.isover.cz 

 http://www.baumit.cz 

 http://www.tzb-info.cz 

 http://www.cemix.cz 

 http://www.heluz.cz 

 https://www.dek.cz 

 https://www.vekra.cz 

 http://www.tvteurookna.cz 

 http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 http://www.zakonyprolidi.cz 

 http://www.topwet.cz 

 http://www.prokom.cz 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce 

HZS JMK Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

RD  rodinný dům 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

TUV  teplá užitková voda 

LED  Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo 

ČOV  čistička odpadních vod 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

SO  stavební objekt 

NN  nízké napětí 

Sb.  Sbírky  

č.  číslo 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

C20/25  označení betonu s krychelnou pevností v tlaku 20 MPa a s válcovou 

pevností v tlaku 25 MPa 

ETICS External Thermal Isulation Composite Systems - Vnější tepelně izolační 

kompozitní systém 

SBS typ kaučuku (styrén-butadien-styrén) 

PES označení rohože – polyesterová 

NTL nízkotlaký 

TZB technická zařízení budov 

ZPF zemědělský půdní fond 

EIA Environmental Impact Assessment – posuzování vlivu na životní 

prostředí 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

HI hydroizolace 

PSV pomocná stavební výroba 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 
 

SLOŽKA Č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

Studie: 

S1 – Půdorys 1.NP  M1:100 

S2 – Půdorys 2.NP  M1:100 

S3 – Řez A-A´  M1:100 

S4 – Pohledy 1. část  M1:100 

S5 – Pohledy 2. část  M1:100 

S6 – Situace   M1:600 

S7 – Vizualizace 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 

1.01 – Celkový situační výkres stavby M1:600 

1.02 – Koordinační situační výkres  M1:500 

1.03 – Půdorys 1.NP    M1:100 

1.04 – Půdorys 2.NP     M1:100 

1.05 – Výkres tvaru stropu nad 2.NP  M1:100 

1.06 – Výkres tvaru střechy   M1:100 

1.07 – Řez A-A´    M1:100  

1.08 – Pohledy 1. část    M1:100 

1.09 – Pohledy 2. část    M1:100  

1.10 – Základy     M1:100 

Přípravné práce a výpočty 

 

SLOŽKA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C1 – Situační výkres širších vztahů  M1:1000 

C2 – Celkový situační výkres stavby  M1:600 

C3 – Koordinační situační výkres  M1:500 

 

SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

3.01 – Půdorys 1.NP  M1:50 

3.02 – Půdorys 2.NP  M1:50 

3.03 – Řez A-A´  M1:50 

3.04 – Řez B-B´  M1:50 

3.05 – Řez C-C´  M1:50 

3.06 – Pohledy 1. část   M1:50 

3.07 – Pohledy 2. část  M1:50 
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SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

4.01 – Základy      M1:50 

4.02 – Výkres tvaru stropu nad 1.NP   M1:50 

4.03 – Výkres tvaru stropu nad 2.NP   M1:50 

4.04 – Výkres tvaru střechy    M1:50 

4.05 – Detail 1 – Střešní vpust   M1:5 

4.06 – Detail 2 – Atika    M1:5 

4.07 – Detail 3 – Dveře na vegetační střechu M1:5 
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SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Požárně bezpečnostní řešení 
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