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Abstrakt  
Práce „Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny“ řeší zastavění proluky v Brně - 
Horních Heršpicích. Jedná se o proluku v řadové zástavbě na ulici Sokolova. Návrh novostavby 
RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené stavbě s plochou střechou ze stěnového systému 
dřevocementových tvárnic IZOBLOK. Stropy jsou řešeny jako monolitické. Založení objektu je na 
základových pasech. Objekt je umístěný na uliční čáře, svou výškou nepřesahuje 8 m a jeho 
zastavěná plocha je 261 m². V objektu bude z uliční části umístěna pobočka pojišťovny, vstup do 
budovy a dvojgaráž. V přízemí je dále navržen bezbariérový byt orientovaný do zahrady, 
uzpůsobený pro osobu ZTP. V prvním podlaží je pak situován druhý prostorný byt.  
  
Klí čová slova 
Rodinný dům, pobočka pojišťovny, proluka, Brno, Horní Heršpice, řadová zástavba, podlaží, 
střecha, dřevocement, strop, základový pas, zastavěná plocha, bezbariérový byt, osoba ZTP  
  
  
  
Abstract 
The Bachelor’s thesis called "Family residence with a branch of an insurance company" built-up 
addresses a vacant site in Brno – Horní Heršpice. This is a vacant site in terraced houses on the 
Sokolova street. New family house is designed as two storey house with flat roof and without 
cellar. The basement wall system is woodchip-concrete blocks called Izoblok. Ceilings are 
designed as monolithic. The house is based on strip foundation. The building is located at the street 
line, its height does not exceed 8 m and built-up area is 261 m². There will be a branch of 
insurance company towards the street, entry to the residence and double garage. The ground floor 
is designed as barrier-free apartment facing the garden, adapted for the disabled person. Another 
spacious apartment is situated on the second floor.  
  
Keywords 
Family residence, branch of insurance company, vacant site, Brno, Horní Heršpice, terraced 
houses, storey, roof, wood-chip concrete, ceiling, strip foundation, built-up area, barier-free 
apartment, disabled person  
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Úvod :  
   
V této bakalářské práci jsem se zabýval projektem novostavby rodinného domu s pobočkou 
pojišťovny v proluce řadové zástavby v Brně – Horních Heršpicích. Práce je v rozsahu přípravné a 
studijní práce a dále projektové prováděcí dokumentace. 
 



 
 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA                                            

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
S POBOČKOU POJIŠŤOVNY 

 



OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY : 
 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  
(fyzické osoby), obchodní firma, IČO, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

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

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

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

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

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí 
a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2, a o počtu 
bytů v budovách bytových a nebytových.                                



a) Identifika ční údaje stavby : 

 
Název stavby:           Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny 
 
Místo stavby:           Sokolova 7, 
            619 00, Brno, Horní Heršpice 
            Katastrální území Horní Heršpice  
             (okres Brno-město); 612065 
 
Zasažené pozemky:    1031 -  stavební parcela  
              ve vlastnictví pana Karla Cihelky 
            47/11 - komunikace s chodníkem  
 
Stupeň:  Dokumentace pro realizaci stavby 
 
Investor:           Karel Cihelka, Na Lukách 22, 615 00, Brno 
                    Mob.: +420 724 586 724, xcihla@seznam.cz  
 
Autor:            Karel Cihelka, Na Lukách 22, 615 00, Brno 
            Mob.: +420 724 586 724, xcihla@seznam.cz  
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Cihelka 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 

Jedná se o proluku na parcele č. 1031 v řadové zástavbě na ulici Sokolova. Na parcele stál 
původně statek. V současné době z něj zůstala jen čelní zeď. Nyní stojí na pozemku dočasný 
přístřešek na skladování materiálu, zbytek pozemku je zarostlý travinami a několika vzrostlými 
stromy.   
 
Návrh novostavby RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené stavbě s plochou pochozí střechou, 
umístěný na uliční čáře. Výška objektu bude cca 7m a zastavěná plocha 261m². V objektu bude v 
uliční části umístěna pobočka pojišťovny, vstup do budovy a dvojgaráž. V přízemí bude do 
zahrady orientován bezbariérový byt uzpůsobený pro osobu s omezenou schopností pohybu a 
orientace a v celém prvním podlaží bude umístěn druhý byt.  
 
Není zde žádné věcné břemeno nebo jiný závazek narušující budoucí stavbu. 
 
Druhy a parcelní čísla sousedních pozemků podle katastru nemovitostí: 

1030       Zastavěná plocha (RD) 
1034       Zastavěná plocha (RD) 
1029       Zahrada 
1032        Zahrada 
1033       Zahrada 
47/11             komunikace 
47/1                 komunikace 

 
Stavební parcela: 
      1031        Zahrada 
 



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

 
Údaje o provedených průzkumech 
 Spodní voda byla zjištěna v hloubce cca 2,4m, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
Na pozemku nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by 
mohly ohrozit životní prostředí. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. Stavba se nenachází na svážném území. 
 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení k objektu bude provedeno z místní komunikace č.p. 47/11 po nově 
vybudovaném dlážděném vjezdu přes zelený pás do dvojgaráže splňující požadavky normy ČSN 
73 61 10: Projektování pozemních komunikací a ČSN 73 60 56: Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel.  
          Přípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projektů profesí do uličního 
hlavního řádu v komunikaci a chodníku. Dále viz koordinační situace a navazující části PD. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Zpracovaná projektová dokumentace zohledňuje podmínky a připomínky dotčených orgánů 
a organizací státní správy a správců sítí. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Projektová dokumentace respektuje stavební zákon č. 183/2006 v platném znění a vyhlášku 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění. 

Při provádění stavebních prací je nezbytné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy 
a normy pro prováděné práce, a to zejména níže uvedené včetně dalších souvisejících: 

- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- 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,                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů a technických zařízení, 

- nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci,  

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
a technických zařízení, 

- vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise 
škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon, apod.). 

 



f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
Navrhovaná novostavba rodinného domu je v souladu s ÚPD.  

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje vydané územní rozhodnutí, a to zejména 
v následujících ukazatelích: 

- účel stavby 
- funkční náplň stavby, 
- výška stavby, 
- zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
- napojení stavby na inženýrské sítě, 
- podmínky na zpevněné plochy a parkovací stání 
 

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

Stavba je pro kolaudační souhlas a není vázána na další následující realizace projektů 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
 
Předpokládané zahájení výstavby:  9 / 2012 

Předpokládaná lhůta výstavby:  9 / 2013 

Způsob provedení:    dodavatelsky 

Postup výstavby: 

- přípojky IS, 
- hrubá stavba, 
- vestavby (okna, příčky, vnitřní rozvody, aj.), 
- dokončovací práce, interiéry 
- terénní úpravy 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše budovy 

 
-       Orientační hodnota stavby SO1    7 300 000,- Kč    

- celková plocha pozemku:     785,00 m2 

- plocha navrhovaného objektu:   260,95 m2 

- nezastavěná plocha, zeleň:   524,05 m2 

- majetkoprávní vztahy:   ve vlastnictví stavebníka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA          

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
S POBOČKOU POJIŠŤOVNY 

 



OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY: 
 
1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

1.1 zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,  

1.2 urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,  

1.3 technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch,  

1.3.1 Zemní práce a příprava stavby 

1.3.2 Základy 

1.3.3 Svislé konstrukce 

1.3.4 Vodorovné konstrukce 

1.3.5 Schodiště 

1.3.6 Konstrukce zastřešení 

1.3.7 Úpravy povrchů, podlahy 

1.3.8 Izolace proti vodě 

1.3.9 Izolace tepelné 

1.3.10 Izolace akustické 

1.3.11 Izolace střechy 

1.3.12 Konstrukce klempířské 

1.3.13 Konstrukce výplně otvorů 

1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,  

1.5 řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

1.6 vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  

1.7 řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,  

1.8 průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace,  

1.9 údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém,  

1.10 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory,  

1.11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

1.12 způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v částiF.  

 
 
 
 
 



2) Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek. 

2.1 zřícení stavby nebo její části,  

2.2 větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

2.3 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

2.4 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

3) Požární bezpečnost  

3.1 rozdělení do požárních úseků (N) 

3.2 Určení stupně požární bezpečnosti ( SPB )   

3.3 posouzení požární odolnosti stavební konstrukce 

3.4 Řešení evakuace osob a zvířat z RD 

3.5 Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 

3.6 Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

3.7 Odstupové vzdálenosti 

3.8 Zařízení pro protipožární zásah 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

5) Bezpečnost při užívání  

6) Ochrana proti hluku  

7) Úspora energie a ochrana tepla  

7.1 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,  

7.2 stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.  

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

10) Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  

11) Inženýrské stavby (objekty)  

11.1 odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,  

11.2 zásobování vodou,  

11.3 zásobování energiemi – výtápění, 

11.4 zásobování energiemi – elektrická energie, 

11.5 řešení dopravy,  



11.6 povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,  

11.7 elektronické komunikace.  

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)  



1) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 
 
1.1.  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Rodinný dům, navržený jako doplnění proluky v řadové zástavbě, je situovaný do 

katastrálního území Horní Heršpice (okres Brno-město), 612065 na parcelu č.1031. Objekt je 
umístěn na uliční čáře a zasahuje do hloubi13m. Parcela je rovinná. Příchod k domu i vjezd do 
garáže je navržen z komunikace č. p. 47/11 vydlážděným vjezdem přes původní zelený pás 
trávníku. Prostor za domem bude tvořit terasa u domu a okrasná zahrada s trávníkem. 
 
1.2   URBANISTICKÉ  A ARCHITEKTONICÉ  ŘEŠENÍ STAVBY           

 
Jedná se o dvoupodlažní dům umístěný do proluky řadové zástavby. Dům je 

nepodsklepený, s rovnou střechou o zastavěné ploše 261m² který dobře zapadne do rázu ulice. V 
přízemí je umístěna pobočka pojišťovny s kanceláří, kuchyňkou a WC. V části orientované do 
zahrady je umístěn bezbariérový byt pro dvě osoby s ložnicí, koupelnou, obývacím pokojem 
s kuchyní a venkovní terasou. V prvním podlaží je prostorný byt pro 4 člennou rodinu se dvěma 
dětskými pokoji, ložnicí, pracovnou, kuchyní s jídelnou, dvěma koupelnami a obývacím pokojem 
se vstupem na terasu. Pro byty je v přízemí umístěna dvojgaráž. 
           Do domu vede hlavní bezbariérový vstup, vstup do pobočky pojišťovny a vjezd do 
dvojgaráže. Nájezd k domu bude zbudován z komunikace p.č. 47/11 vydlážděným vjezdem přes 
travnatý pás. 

Parkování obyvatel domu je zajištěno dvěma parkovacími místy v garáži objektu, přičemž 
jedno stání je řešeno pro bezbariérové užívání. Další parkovací stání, jak pro obyvatele domu, tak 
pro zákazníky přidružené pojišťovny, jsou vymezena podélně na ulici před objektem.  
 
Druhy a parcelní čísla sousedních pozemků podle katastru nemovitostí: 

1031       Zastavěná plocha (RD) 
1035       Zastavěná plocha (RD) 
1030       Zahrada 
1032        Zahrada 
1033       Zahrada 
47/11             komunikace 
47/1                 komunikace 

 
Stavební parcela: 
      1031        Zahrada (785m²) 
 
1.3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A 

ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 
1.3.1. ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA STAVBY 
 

Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu vlastní jámy. Ostatní výkopové práce 
budou prováděny menšími strojními mechanizmy a ručními dokopávkami. Přebytečná zemina 
z výkopu bude odvezena na skládku. 
 
 
 
 
 
 



1.3.2. ZÁKLADY 
 
 Základy pod nosnými zdmi budou provedeny jako základové pasy z betonu C16/20. 
Základy budou na uliční čáře a v zahradě provedeny v hloubce 1000mm, na hranici se sousedním 
domem budou ve řečeny ve stejné hloubce jako soused, popřípadě bude hloubka základů 
upřesněna po jejich odkrytí. Základy budou prováděny do vykopaných rýh bez nutnosti bednění. 
Podkladní beton v tloušťce 150mm bude vybetonován přes základové pasy.  
 
1.3.3.  SVISLÉ KONSTRUKCE  
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Obvodové zdivo bude zhotoveno z dřevocementových tvárnic Izoblok od firmy Morfico. 
Tvárnice 35/14/Z - dřevoštěpková tvárnice ztraceného bednění s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 
140mm, nosným betonovým jádrem tl.130mm a rozměrem 250/350/1000mm. 
 
 Vnitřní nosné zdivo a mezibytové dělící konstrukce jsou navrženy z tvárnic Izoblok od 
firmy Morfico. Tvárnice 30/0/Z - dřevoštěpková tvárnice ztraceného bednění, nosné betonové 
jádro tl. 220mm, rozměr 250/300/1000mm. 
 
 Vnitřní dělící konstrukce (příčky) budou zhotoveny z cihel Porotherm 11,5 AKU o 
rozměrech d/š/v/ = 497/115/238mm, pevnosti v tlaku P8/P10 
 
 Komínové těleso Schiedel Avant 12, dvousložkový, vnější rozměr tvárnic 280x280mm, 
průduch 120mm, vyústění 600mm nad rovinu atiky.  
  
 Předstěny v koupelnách z impregnovaných sádrokartonových desek Rigips RBI (H2) o tl. 
12,5mm s keramickým obkladem. 
 
1.3.4.  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky v tloušťce 160 mm (blíže ve 
statickém schématu - viz profese statika nebo v jednotlivých řezech objektem). 

Veškerý návrh stropní konstrukce včetně překladů viz profese statika. 
 
1.3.5. SCHODIŠTĚ  
 
 V objektu se nachází jedno dvouramenné schodiště z 1NP do 2NP v hale č.m. 108. 
Schodiště je navrženo jako kombinované se sedlovou kovovou schodnici a dřevěnými nášlapy. 
Zábradlí ocelové tyčové s dřevěným madlem. 
 
 1.3.6. KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
 

Zastřešení objektu je navrženo jako plochá nepochůzná střecha. Nosná konstrukce střechy 
je stejně jako strop nad 1NP z ŽB monolitické desky v tloušťce 160mm. Na ní parotěsnící  vrstva z 
asfaltových pásů. Střecha je zateplena 200mm polystyrénové izolace EPS 150S, na ní jsou uloženy 
spádové klíny z polystyrenu EPS 150S o tl. 20-320mm s nakašírovaným asfaltovým pásem. 
Povrch opatřen hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Spád střechy je doprostřed odkud jsou 
vedeny dva odtoky ø 150mm do stokové sítě. 

 
Zastřešení pochozí terasy v 1NP je řešeno na ŽB konstrukci pomocí spádové vrstvy 

z betonové mazaniny, na ní je umístěna na parotěsnící vrstva, izolace z Extrudovaného polystyrénu 



o tl. 220mm, hydroizolační vrstva z asfaltových pásů a povrch řešen pomocí dřevěného roštu 
z exotického dřeva na distančních podložkách.    
 
1.3.7. ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY 
 

Vnitřní omítky stropů jsou uvažovány jednovrstvé štukové na hloubkově penetrovanou 
stropní konstrukci. Stěny budou omítány jádrovou a štukovou omítkou o celkové tl. 15mm. Část 
vnitřních zdí v hygienických zařízeních a v kuchyni bude obložena keramickým obkladem.  
            

Podlahy v prostorách pojišťovny, na chodbách, WC, koupelnách, venkovní terase, 
technické místnosti a garáži je navržena keramická dlažba s keramickým soklem. V pokojích, 
ložnicích, obývacím pokoji, jídelně s kuchyní, šatně a pracovně je navržena dřevěná podlaha  s 
podlahovou lištou. 

 
1.3.8. IZOLACE PROTI VODĚ 
 

V základové konstrukci je ochrana proti vodě a tepelným mostům tvořena extrudovaným 
polystyrénem XPS. Izolace u založení zdiva je tvořena asfaltovými pásy zakončenými 300mm pod 
terénem a 300mm nad terénem. 
 
1.3.9. IZOLACE TEPELNÁ 
 
 Tepelná izolace podlah v 1NP je z polystyrénových desek firmy ISOVER, EPS 100Z o tl. 
120mm, v garáži je jeho výška snížena na tl. 100mm z důvodu vyšší roznášecí betonové desky a 
zachování stejné výšky nášlapné vrstvy. 
  
 Tepelnou izolaci střechy zajišťuje izolace Isover EPS 150S tl. 200mm a spádová vrstva 
z izolace Isover EPS tl. 20-320mm. 
 
 Izolace terasy bude provedena z extrudovaného polystyrenu Isover Synthos XPS 30L 
tloušťky 220mm. 
  
 Izolaci obvodového zdiva tvoří polystyren EPS tl. 140mm vložený v tvarovce zdiva.  
 
1.3.10. IZOLACE AKUSTICKÁ 
 
 Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je zajištěna akustickou izolací 
z minerální vaty Isover T-N tl. 25mm a kročejovou izolací Ethafoam o tl. 5mm. 
 
1.3.11. IZOLACE STŘECHY 
 
 Povrch stření konstrukce je ze dvou asfaltových pásů ELASTEK 40 COMBI a PARABIT, 
povrch opatřen břidličným ochranným posypem, atika opatřena titan-zinkovým oplechováním. 
 
1.3.12. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 
 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení střešního žlabu a 
svodu z terasy, oplechování atiky, komína apod. Oplechování bude provedeno z titan-zinkového 
plechu tl. 0.65mm. 
  

Podrobný výpis prvků bude uveden ve výpise klempířských výrobků- 
 



1.3.13. KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVORŮ 
 
   Okna a dveře budou zaskleny izolačními trojskly v hliníkovém rámu od firmy Šenk. Dveře 
budou bezpečnostní s výplní v kombinaci s prosklením. Vnitřní dveře jsou dřevěné, částečně 
prosklené, v dřevěné obložkové zárubni. Garážová sekční vrata jsou navržena s lamelovým 
povrchem v barvě dveří a oken od firmy Lomax.  
 
1.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA STRUKTURU 
 

Dopravní napojení k objektu bude provedeno z místní komunikace č.p. 47/11 po nově 
vybudovaném dlážděném vjezdu přes zelený pás do dvojgaráže splňující požadavky normy ČSN 
73 61 10: Projektování pozemních komunikací a ČSN 73 60 56: Odstavné a parkovací plochy 
silničních vozidel.  

 
          Přípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projektů profesí do uličního 
hlavního řádu v komunikaci, zeleném pásu a chodníku. Dále viz koordinační situace a navazující 
části PD. 
 
1.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY 

V KLIDU 
 
Dopravní infrastruktura 

 Dopravní napojení k objektu bude provedeno z místní komunikace č.p.47/11 po nově 
vybudovaném dlážděném vjezdu přes zelený pás do dvojgaráže. Délka vjezdu cca 6m a šířka cca 
7m. Navrhovaný vstup do objektu bude vybudován v návaznosti na rovinu chodníku pro snadný 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Vjezd do garáže je též v úrovni chodníku. Dále budou 
zřízeny dva vstupy do zahrady. Jeden bezbariérový na terasu odkud bude vytvořena rampa pro 
přístup do zahrady, druhý ze vstupní haly druhého bytu přes dva schody do zahrady.  

Napojení na dopravní infrastrukturu je patrné z výkresu Koordinační situace. 
V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, bude 

dodržena doba nočního klidu. 
Stavba se nenachází na poddolovaném území.   
Stavba se nenachází ve svážném území.   

 

Technická infrastruktura 

Přípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projektů profesí do uličního 
hlavního řádu v komunikaci, zeleném pásu a chodníku. Dále viz koordinační situace a navazující 
části PD 

1.6.  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
 

Z hlediska památkové péče se pozemek nenachází v chráněném území, ani jiným způsobem 
nepodléhá její ochraně. Stavba ani její provádění nebude mít žádný negativní vliv na životní 
prostředí.  

Na stavebním pozemku budou vykáceny náletové dřeviny a dva staré ovocné stromy.  
 
1.7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VE ŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 
          Navrhované vstupy do objektu budou vybudován v návaznosti na rovinu chodníku pro 
snadný pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Vstup z domu na terasu bude bezbariérový  a 
z terasy do zahrady bude zajištěn  pomocí rampy. 



1.8. PRŮZKUMY A M ĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZA ČLENĚNÍ DO PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

 
Spodní voda na pozemku je podle výpovědi sousedů v hloubce 2,4m a tedy neohrožuje 

budoucí objekt. 
Radonovým měřením na vedlejším pozemku nebylo zjištěno radonové zatížení z podloží. 

Objekt nebude chráněn proti radonu.  
Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými látkami, 

které by mohly ohrozit životní prostředí. 
 
1.9. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFEREN ČNÍ 

POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 
 

Objekt bude umístěn na parcele 1031- stavební parcela, Katastrální území Horní Heršpice 
(okres Brno-město); 612065. Ulice Sokolova 7, 619 00, Brno, Horní Heršpice. Výškově je objekt 
osazen v úrovni chodníku do výšky 0,000 = 197,26 m n. m. Bpv.  
 
1.10. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEK TY A 

TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 
 
- SO1:  bydlení       
- SO2:  přípojka elektrické sítě     
- SO3:  přípojka sdělovacího vedení     
- SO4:  přípojka vodovodu  
- SO5:  přípojka plynovodu 
- SO6:  přípojka kanalizace 
- SO7:  zpevněná plocha 
 
1.11. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRA NA OKOLÍ STAVBY P ŘED 

NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKON ČENÍ 
 
 Dokončená stavba nebude mít negativní účinky na své okolí. Během provádění stavby bude 
při výkopových pracích zabezpečena ochrana proti pádu do výkopu. Při stavebních pracích bude 
okolí stavby maximálně chráněno před prachem. Pokud dojde vlivem stavebních prací 
k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, bude zajištěna její bezpečnost 
 
1.12. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍK Ů 
 

Návrh objektu splňuje po stránce materiální i technologické požadavky na ochranu zdraví a 
bezpečnost pracovníků při provozu. 

Pracovníci budou seznámeni s příslušnými požadavky a nařízeními BOZP a bude 
požadováno jejich dodržování. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky. Stroje a 
zařízení budou obsluhovány pouze oprávněnými osobami.  

 Při provádění stavebních prací budou dodržovány požadavky BOZP. 
 

2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

 
2.1. ZŘÍCENÍ STAVBY NEBO JEJÍ ČÁSTI 
 
 Během výstavby objektu bude stabilita zajištěna dodržením předepsaných technologických 
předpisů a projektové dokumentace k jednotlivým částem nosných konstrukcí, dále pak dodržením 
tvaru a konstrukčního uspořádání prvků dle statického výpočtu. 



2.2. VĚTŠÍ STUPEŇ NEPŘÍSTUPNÉHO PŘETVOŘENÍ 
 

Ze statických výpočtů vyplývá, že konstrukce budou vykazovat průhyby v mezích 
normových hodnot. 
Pro zajištění minimálních průhybů je potřeba přesně dodržet stanovené doby pro odbedňování 
betonových prvků, tyto doby jsou stanoveny v technologických předpisech jednotlivých 
konstrukcí. 
 
2.3. POŠKOZENÍ JINÝCH ČÁSTÍ STAVBY, TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ NEBO 

INSTALOVANÝCH ZA ŘÍZENÍ V D ŮSLEDKU VĚTŠÍHO PŘETVOŘENÍ NOSNÉ 
KONSTRUKCE 

 
Při dodržení technologických postupů a projektové dokumentace nedojde k poškození 

jiných částí stavby ani zařízení. 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Požární výška objektu je h = 6,065 m. 
 
Rozdělení do požárních úseků (N) 

Objekt novostavby rodinného domku je dle ČSN 73 0833:09/2010 – Požární bezpečnost 
staveb – Budovy pro bydlení a ubytování; čl. 2.5.a) zařazen do budov skupiny OB1 a tvoří jeden 
požární úsek. 

 
Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, posouzení velikosti 
požárního úseku 
 Stanovení dle odst. 4.1.1. Stupeň požární bezpečnosti požárních úseků ČSN 73 0833 je 
požární úsek zařazen do II. SPB, (Pv = 40kg/m³) 
 
Posouzení požární odolnosti stavební konstrukce 

Pro posuzovaný RD jsou nosné konstrukce svislé třídy reakce na oheň B, vodorovné 
konstrukce třídy reakce na oheň A1. Objekt RD splňuje požadavky dle ČSN 73 0802 tab.12. 

Stavební konstrukce jsou z hlediska PBŘ vyhovující. 
 

Řešení evakuace osob a zvířat z RD 
Evakuace osob je po nechráněných únikových cestách na volné prostranství. Šířky 

únikových cest jsou v 1NP 1,57m = přibližně 1,7 únikového pruhu a 1,84 = přibližně 2 únikové 
pruhy, ve 2NP je šířka schodiště 1,1m = přibližně 1,2 šířky únikového pruhu. Minimální hodnoty 
dané normou jsou šířka únikové cesty min. 900 mm s dveře min. 800. NÚC jsou vyhovující dle 
ČSN 73 0833 čl.3.3. Délky únikových cest se neposuzují. 
Parametry pro únikové cesty jsou tedy vyhovující. 
 
Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
 Podle ČSN 73 0833 odst. 4.6-Zařízení pro protipožární zásah - bude rodinný dům vybaven 
zařízením autonomní detekce a signalizací. Toto zařízení bude umístěno v chodbě z bytových 
jednotek č. 101, dále v části kuchyních koutů v místnostech 105, 111, 207 a v garáži č. 102.  

Přenosné hasící přístroje budou umístěny v každé bytové jednotce a v garáži.   
 Jiné zařízení pro protipožární zásah nejsou  zapotřebí. 
 
Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti jsou posuzovány dle ČSN 73 0802 čl. 10.4.8. a přílohy F.  



Požárně nebezpečný prostor RD zasahuje na jižní fasádě na sousední pozemek a proto je 
potřeba souhlas majitele parcely s přesahem 

Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující. 
. 
Zařízení pro protipožární zásah 
  

Přístupové komunikace 
Přístupová komunikace ul. Sokolova je pro požární zásah ve vzdálenosti 10,5m od objektu 

v dostačující šířce a požadované únosnosti pro požární zásah a je dle  ČSN 73 0833 čl. 4.4.1 
vyhovující.  
 

Návrh počtu přenosných hasících přístrojů (PHP) 
Podle ČSN 73 0833(2010) - 4.5 - Hasící přístroje, bude dům vybaven přenosnými hasícími 

přístroji s hasící schopností 34A v každé bytové jednotce a dvojgaráži. Celkem tedy 4 hasící 
přístroje. 
 
 Vnit řní odběrná místa požární vody 

Vnitřní odběrné místo není dle ČSN 73 0873 čl.3.4.b)6) zapotřebí.      
 
Z hlediska  požární bezpečnosti je novostavba RD vyhovující. 
Podrobně popsáno viz projekt  Požární ochrany. 
 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
 Jedná se o objekt pro bydlení s minimálními dopady na životní prostředí. Objekt je 
nevýrobní a bez prvků  s negativními účinky.  
Materiály použité ve stavbě ani její navrhovaný provoz nebudou vykazovat žádný negativní vliv na 
zdraví osob, zdravé životní podmínky a životní prostředí. 
 
Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a 
dešťových vod: 
 Odpady vzniklé výstavbou budou recyklovány a odvezeny na řízenou skládku. Po uvedení 
do provozu bude domovní odpad skladován v kontejnerech v přístřešku u hranice parcely (u místní 
komunikace č.p. 95) a odvážen v souladu s vyhláškou o nakládání s domovním odpadem. 

Splaškové a dešťové vody z objektu budou odvedeny oddílnou soustavou do revizní šachty, 
odtud do jednotné kanalizace. 
 
Řešení ochrany ovzduší 

Během výstavby bude používáno ochranných prostředků zmírňujících prašnost (ochranné 
plachty, kropení…).  
Po uvedení do provozu se nepředpokládá vliv objektu na kvalitu ovzduší ve svém bezprostředním 
okolí. 
 
Řešení ochrany proti hluku 

Provoz rodinného domu ani kancelářských prostor nepředpokládá užívání hlučných 
zařízení. Objekt nebude klimatizován. 
 
Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Staveniště bude oploceno. 
 
 



5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 
  S ohledem na druh provozu v navrhované stavbě není vyžadováno žádné speciální opatření 
týkající se zajištění bezpečnosti při užívání stavby.  
  Objekt je navržen v souladu s „Obecně technickými požadavky na výstavbu“ a budou 
dodržovány příslušné požadavky a nařízení BOZP. 
 
6 OCHRANA PROTI HLUKU 
 
 Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými výrazně negativními účinky na objekt nebo na 
vnitřní prostředí v něm.  
  Stavba a její navrhovaný provoz nebude vykazovat z hlediska hluku žádný negativní vliv 
na okolí stavby. 
  Požadovanou neprůzvučnost stavebních konstrukcí zajistí jejich vrstvená skladba a 
adekvátní akustické izolace, viz. příloha tepelně technického a akustického posouzení objektu.  
 
7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
  Navržená budova je v souladu s platnou normou týkající se splnění požadavků na 
energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 
energetické náročnosti budov. Budova je klasifikována do klasifikační třídy B – úsporná. Viz. 
příloha tepelně technického a akustického posouzení objektu 
 
Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 Stavební konstrukce a výrobky jsou navrženy tak, že vykazují velmi malé tepelné ztráty, je 
použito kvalitních materiálů pro tepelné izolace a pro konstrukce na styku s vnějším prostředím a 
splňují min. požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2 (10/2011). Popsány jsou v jednotlivých 
bodech této zprávy a v příloze Tepelně technického a akustického posouzení objektu. 
 
8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 

Navrhované vstupy do objektu budou vybudovány v návaznosti na rovinu chodníku pro 
snadný pohyb osob s omezenou schopností pohybu. Vstup z domu na terasu bude bezbariérový  a 
z terasy do zahrady bude zajištěn  pomocí rampy. 
 
9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

(RADON, AGRESIVNÍ SPODNÍ VODY, SEISMICITA, PODDOLOV ÁNÍ, 
OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA APOD.) 

 
Spodní voda na pozemku je podle výpovědi sousedů v hloubce 2,4m a tedy neohrožuje 

budoucí objekt. Radonovým měřením na vedlejším pozemku nebylo zjištěno radonové zatížení 
z podloží. Objekt nebude chráněn proti radonu. Na pozemcích nebyla zjištěna kontaminace půdy 
nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly ohrozit životní prostředí. Stavba se 
nenachází v záplavovém území. Nehrozí též ani výskyt seismických vlivů a budova se nenachází 
v poddolovaném území či ochranném a bezpečnostním pásmu.  
 Objekt je standardně chráněn před škodlivými vlivy vnějšího prostředí dle platných 
vyhlášek a ČSN.  
  



10 OCHRANA OBYVATELSTVA; SPLN ĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVK Ů NA 
SITUOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  STAVBY Z HLEDISKA OCHRANY 
OBYVATELSTVA. 

 
 Objekt nevznáší nároky na zvláštní stavby či opatření k ochraně obyvatelstva.  
 
 
11 INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 
 Viz související samostatné projekty a technické zprávy jednotlivých profesí 
 
12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE 

VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 
 
 Na stavbě se nebudou vyskytovat jakákoli výrobní či nevýrobní zařízení staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

F – TECHNICKÁ ZPRÁVA          

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 
S POBOČKOU POJIŠŤOVNY 

 



OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 

a) Identifikační údaje  

b) účel objektu 

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, 

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

e) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost, 

f) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

g) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu, 

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

i) dopravní řešení, 

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

k) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 



a) IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY :  
 
Název stavby:           Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny 
 
Místo stavby:           Sokolova 7, 
            619 00, Brno, Horní Heršpice 
            Katastrální území Horní Heršpice  
             (okres Brno-město); 612065 
 
Zasažené pozemky:    1031 -  stavební parcela  
              ve vlastnictví pana Karla Cihelky 
            47/11 - komunikace s chodníkem  
 
Stupeň:  Dokumentace pro realizaci stavby 
 
Investor:           Karel Cihelka, Na Lukách 22, 615 00, Brno 
                    Mob.: +420 724 724 724, xcihla@seznam.cz  
 
Autor:            Karel Cihelka, Na Lukách 22, 615 00, Brno 
            Mob.: +420 724 724 724, xcihla@seznam.cz  
 
Zodpovědný projektant:  Ing. Karel Cihelka 
 
b) ÚČEL OBJEKTU :  
 

Návrh novostavby RD řeší rodinný dům se dvěma byty a pobočkou pojišťovny v proluce 
řadové zástavby na parcele číslo 1031 v katastrálním území Horní Heršpice (okres Brno-město), 
612065. Objekt je umístěn na uliční čáře a zasahuje do hloubi 13m. Parcela je rovinná. 
 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s plochou nepochozí střechou. Výška 
objektu je cca 7m a zastavěná plocha 261m². V objektu bude v uliční části umístěna pobočka 
pojišťovny, vstup do budovy a dvojgaráž. V přízemí bude do zahrady orientován bezbariérový byt 
uzpůsobený pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace a v celém prvním podlaží bude 
umístěn druhý byt pro čtyřčlennou rodinu.  

 
Příchod k domu i vjezd do garáže je navržen z komunikace č. p. 47/11 vydlážděným 

vjezdem přes původní zelený pás trávníku. 
           

Přípojky inženýrských sítí budou napojeny dle jednotlivých projektů profesí do uličního 
hlavního řádu v komunikaci a chodníku. Dále viz koordinační situace a navazující části PD. 
 



c) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZI ČNÍHO A VÝTVARNÉHO 
ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, V ČETNĚ ŘEŠENÍ 
PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STÍ POHYBU A 
ORIENTACE :  

 
Dvoupodlažní rodinný dům umístěný v proluce řadové zástavby je navržený jako 

nepodsklepený, s rovnou střechou, o zastavěné ploše 261m², který zasahuje 13m do zahrady. 
Řešený rodinný dům je situován v současně zastavěném území. Novostavba svým 
architektonickým řešením nebude narušovat vzhled okolní stávající zástavby, která je v dané 
lokalitě tvořena rodinnými domy. 

 
V přízemí domu je samostatným vstupem z ulice přístupná pobočka pojišťovny s kanceláří, 

kuchyňkou a WC.  
 
Hlavní vstup do objektu pokračuje chodbou se vstupy do bytových jednotek a dvojgaráže 

s technickou místností. V přízemí, v části orientované do zahrady je umístěn bezbariérový byt pro 
dvě osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V něm je ze zádveří přístupná koupelna a  
vstup do propojeného prostoru obývacího pokoje, jídelny a kuchyně se vstupem na venkovní 
terasu a do ložnice. Z terasy je  rampou zpřístupněná zahrada.  

 
Vstupem do druhého bytu se vejde do haly se schodištěm, se šatnou a vstupem do zahrady. 

V prvním podlaží je dále z haly přístupná pracovna a vstup do prostorného bytu pro 4 člennou 
rodinu. Po vstupu do bytu se nacházíme v komunikační chodbě odkud jsou přístupné dva dětské 
pokoje, koupelna a vstup do obývacího pokoje propojeného s jídelnou a kuchyní. Z obývacího 
pokoje je dále přístupná předsíň se vstupy do ložnice se šatnou a do koupelny rodičů. Obývací 
pokoj je prosluněn velkou prosklenou stěnou směrem do zahrady a stěnou se vstupem na terasu. 
Pro byty je v přízemí umístěna dvojgaráž.  

 
Do domu vede hlavní bezbariérový vstup, bezbariérový vstup do pobočky pojišťovny a 

vjezd do dvojgaráže. Nájezd k domu bude zbudován z komunikace p.č. 47/11 vydlážděným 
vjezdem přes travnatý pás. 

 
Parkování obyvatel domu je zajištěno dvěma parkovacími místy v garáži objektu, přičemž 

jedno stání je řešeno pro bezbariérové užívání. Další parkovací stání, jak pro obyvatele domu, tak 
pro zákazníky přidružené pojišťovny, jsou vymezena podélně na ulici před objektem.  
 

Prostor za domem bude tvořit terasa s posezením u domu a okrasná zahrada s trávníkem. 

  Architektonické řešení uliční fasády je patrné z výkresové části dokumentace. Fasáda je 
navržena v odstínu šedé s hliníkovými okny. Barevně bude zvýrazněno červené vnější ostění všech 
výplní otvorů, červené pásy mezi vstupními dveřmi a červená stříška nad vstupy. Jižní fasáda do 
zahrady je navržena také v barvě odstínu šedé s hliníkovými okny a červenými vnějšími ostěními. 
Fasáda je dále oživena svislými barevnými pásy odstínů šedé a červené na předsunutém schodišti a 
na terase horního bytu. 

 Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení je patrné z výkresové části 
dokumentace.   

 
 
 
 



d)  KAPACITY UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ :  

 
RODINNÝ DŮM 
 
- Celková plocha pozemku : 785 m² 

- Zastavěná plocha pozemku : 261,95 m²  

- Ostatní plochy :   524,05 m² 

    - Zpevněné plochy(terasa) : 34,5 m² 

 - Nezpevněná plocha (zeleň) : 489,55 m² 

- Obestavěný prostor :  1509 m³ 

- Užitková plocha : 

 - Pojišťovna v 1NP   49,3 m² 

 - Byt 1NP (+terasa) :  173,7 (+34,5) 

 - 2NP (+terasa) :   204,9 (+23,7)   

- Procento zastavění :  33,24% 
 
ORIENTACE KE SV ĚTOVÝM STRANÁM 
      
 Řadová zástavba je orientovaná na sever do ulice a na jih do zahrad.   
  

Vstupy do objektu spolu s pobočkou pojišťovny a dvojgaráží s technickou místností jsou 
orientované na sever. Ve 2NP je na sever dále orientovaná pracovna, jeden dětský pokoj, kuchyně 
a ložnice rodičů se šatnou.  

 
Na stranu jižní je orientovaná v prvním podlaží celá bytová jednotka a vstupní hala 

druhého bytu se schodištěm. Ve druhém podlaží je na jih orientován druhý dětský pokoj a obývací 
pokoj s terasou. Prosklená stěna obývacího pokoje na jih o ploše 7 m² a na západ na terasu o ploše 
8,5 m² zajistí dostatečné proslunění i připojené kuchyně a jídelny.   
 
OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 
 

Normové požadavky na osvětlení a proslunění bytových jednotek v řadové zástavbě jsou 
splněny. Požadavky na denní osvětlení kancelářské prostory jsou splněny také.    

 
e)  TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZB Ě 

NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADAVKY NA ŽIVOTNOST  
 

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry atp.) odpovídat 
příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Připravenost stavby, 
způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. 
Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména nařízení vlády 
číslo 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

 



Při nejasnostech a při zjištění nepředvídatelných okolností realizace stavby je nutno ihned 
informovat autora této zprávy a vyčkat jeho rozhodnutí.   

 
ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA STAVBY 
 

Zemní práce budou spočívat ve výkopu vlastní jámy, výkopu základových pasů, přípojek 
inženýrských sítí a vnějších domovních rozvodů. Tyto výkopové práce budou prováděny menšími 
strojními mechanizmy a ručními dokopávkami. Část zeminy bude uskladněna na pozemku 
stavebníka pro závěrečné terénní úpravy a přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku. 
 
ZÁKLADY 
 
 Základy pod nosnými zdmi budou provedeny jako základové pasy z monolitického 
prostého betonu C16/20. Základy budou na uliční čáře a v zahradě provedeny do hloubky 
1000mm, na hranici se sousedním domem budou vyřešeny ve stejné hloubce jako soused, 
popřípadě bude hloubka nových základů upřesněna po jejich odkrytí. Základy budou prováděny do 
vykopaných rýh bez nutnosti bednění. Základová spára bude chráněna proti klimatickým vlivům. 
Projektant a statik (příp. geolog) budou přizváni k přebírce základové spáry. Podkladní beton 
v tloušťce 150mm bude proveden z betonu C16/20 s výztužnou Kari sítí 6-150/150mm a bude 
vybetonován přes základové pasy.  
 Založení objektu je „jednoduché“. Základová zemina je třídy F5 – hlína středně plastická.  
 
IZOLACE PROTI VLHKOSTI 
 

Proti pronikání zemní vlhkosti z podloží do stavebních konstrukcí je navržena hydroizolace 
z lepených asfaltových pásů. Na svislém základu ve dvou vrstvách. Před lepením pásů bude 
podkladní beton opatřen penetračním nátěrem. Na něj bude bodově nataven asfaltový pás pod 
budoucí nosné zdivo. Před prováděním povrchu podlahy bude natavena hydroizolace na zbytek 
podlahy jednotlivých místností, která se následně zakryje tepelnou izolací a přes separační PE folii 
zalije roznášecí betonovou vrstvou. 

 
Na okrajích základů bude provedena svislá hydroizolace ve dvou vrstvách pásů. Spodní pás 

bude mechanicky kotven a na něj plošně nataven druhý asfaltový pás. Izolace bude vytažena na 
svislou soklovou část zdiva do výšky min. 300mm od přilehlého terénu a pod terén přes základ 
bude taktéž zatažena min. 300mm. 

 
Přes asfaltový pás bude přes základ uložena a mechanicky ukotvena tepelná izolace 

z extrudovaného polystyrénu tl. 100mm, která je chráněna nopovou folií a netkanou geotextilií o 
hm. min 300g/m².  
 
SVISLÉ KONSTRUKCE   
 
 Obvodové zdivo bude zhotoveno z dřevocementových tvárnic Izoblok od firmy Morfico. 
Tvárnice 35/14/Z - dřevoštěpková tvárnice ztraceného bednění s vloženou tepelnou izolací EPS tl. 
140mm, nosným betonovým jádrem tl.130mm a rozměrem 250/350/1000mm. Tvárnice jsou 
kladeny na sucho na sebe a po 4 vrstvách zalévány betonem C16/20.  

Vnitřní nosné zdivo a mezibytové dělící konstrukce jsou navrženy také z tvárnic Izoblok od 
firmy Morfico. Tvárnice 30/0/Z - dřevoštěpková tvárnice ztraceného bednění, nosné betonové 
jádro tl. 220mm, rozměr 250/300/1000mm. Tvárnice jsou kladeny na sucho na sebe a po 4 
vrstvách zalévány betonem C16/20.  
 



 Vnitřní dělící konstrukce (příčky) budou zhotoveny z cihel Porotherm 11,5 AKU o 
rozměrech d/š/v/ = 497/115/238mm, pevnosti v tlaku P8/P10 na maltu.  
 
 Komínové těleso Schiedel Avant 12. Dvousložkový, vnější rozměr tvárnic 280x280mm, 
průduch 120mm, vyústění 600mm nad rovinu atiky.  
  
 Předstěny v koupelnách budou zhotoveny z impregnovaných sádrokartonových desek 
Rigips RBI (H2) o tl. 12,5mm s keramickým obkladem. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky v tloušťce 160 mm  uloženy po 
obvodu na nosných obvodových zdech a uprostřed podepírány nosnými stěnami. Stropní deska 
bude zhotovena z betonu třídy C20/25 (blíže ve statickém schématu - viz profese statika nebo 
v jednotlivých řezech objektem). Veškerý návrh stropní konstrukce včetně překladů viz profese 
statika. 

 
Překlady v nosných konstrukcích budou do světlého rozpětí 2500mm řešeny pomocí výztuže 

vložené do tvárnice Izoblok. Nadpraží a parapet bude vyztužen pruty 3x ø10, kdy výztuž nadpraží 
bude zatažena nejméně 750mm za otvor a dolní výztuž v parapetu nejméně 300mm za otvor, svislá 
výztuž v ostění v prvním svislém sloupci betonového jádra vedle otvoru bude ztužena 4 pruty ø10. 
překlad se s výztuží zabední a zalije betonem spolu s okolním zdivem.  Překlady o větším rozpětí 
jsou řešeny pomocí 2 svařených I nosníků I160/74 délky podle výkresové dokumentace a následně 
zatepleny pomocí desek Heratekta C2 s EPS izolací tl. 100mm a dřevocementovým povrchem. 
Překlady v příčkách Porotherm jsou řešeny systémovými překlady Porotherm 7 o rozměru š/v = 
70/238, příslušné délky dle PD.  

 
Ztužení zdiva zajistí výztuž železobetonové stropní desky a železobetonový věnec 

 
SCHODIŠTĚ  
 
 V objektu se nachází jedno dvouramenné schodiště z 1NP do 2NP v hale č.m. 108. 
Schodiště bude uložené na výztuží zesíleném podkladním betonu a vetknuté do obvodových stěn. 
Celkem 18 stupňů výšky 170mm, hloubky stupně 280mm a šířky 1100mm. První rameno má 15 
stupňů, následuje podesta pod kterou je umístěn vstup z haly na zahradu a dále 3 stupně druhého 
ramene. Schodiště je navrženo jako kombinované se sedlovou kovovou schodnicí a dřevěnými 
nášlapy. Zábradlí ocelové tyčové s dřevěným madlem. 
 
 KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ 
 

Zastřešení objektu je navrženo jako plochá nepochůzná střecha. Nosná konstrukce střechy 
je stejně jako strop nad 1NP z ŽB monolitické desky v tloušťce 160mm. Na ní je položena 
parotěsnící  vrstva z 1 vrstvy samolepících asfaltových pásů typu „S“. Střecha je zateplena 200mm 
polystyrénové izolace EPS 150S lepené k podkladu pomocí asfaltového nátěru za horka na 
penetraci asfaltovým lakem, na ní jsou uloženy spádové klíny z polystyrenu EPS 150S o tl. 20-
320mm s nakašírovaným asfaltovým pásem lepené stejným způsobem. Povrch je tvořen druhou 
vrstvou z asfaltových pásů s nosnou vložkou z mřížky skelných vláken a polyesterové rohože 
opatřený břidličným posypem a kotvený celoplošným natavením ke spodnímu pásu. Spád střechy 
je do středu odkud jsou vedeny dva odtoky ø 150mm do stokové sítě. 

 
Zastřešení pochozí terasy v 1NP je řešeno pomocí spádové vrstvy z betonové mazaniny na 

ŽB konstrukci, na ní je umístěna parotěsnící vrstva, izolace z extrudovaného polystyrenu o tl. 



220mm, hydroizolační vrstva z dvou vrstev asfaltových pásů a povrch řešen pomocí dřevěného 
roštu z exotického dřeva na distančních podložkách.    
 
ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY 
 

Vnější omítky budou provedeny dvouvrstvé z jádrové omítky ruční hrubé pytlované a 
vnější štukové jemné omítky. Povrch domu bude opatřen akrylátovou fasádní barvou šedé barvy v 
odstínu učeném investorem. Venkovní ostění budou červené barvy stejně jako pásy mezi 
vstupními dveřmi a stříška nad vstupy. Na fasádě orientované do zahrady budou na předsunutém 
schodišti a na terase 1NP vytvořeny svislé pásy odstínů šedé a červené barvy. Blíže bude 
upřesněno projektantem. Spodní hrana fasády bude opatřena soklovým obkladem do výšky 
300mm. Kolem otvorů bude omítka zpevněna perlinkou a rohy budou zpevněny hliníkovými rožky 
se síťkou. Při provádění omítek bude dodržen technologický postup daný výrobcem.  

 
Vnitřní omítky stěn budou provedeny jako dvouvrstvé z jádrové ruční hrubé pytlované 

omítky a štukové jemné omítky o celkové tl. 15mm. Vnitřní omítky budou opatřeny disperzní 
otěruvzdornou malbou.  Část zdí v hygienických zařízeních a za kuchyňskou linkou bude obložena 
keramickým obkladem. Spárovací hmoty a ukončovací lišty budou upřesněny stavebníkem. 

 
Omítky stropů jsou uvažovány jednovrstvé štukové na hloubkově penetrovanou stropní 

konstrukci, opatřené nátěrem. 
 
Podlahy v prostorách pojišťovny, na chodbách, WC, koupelnách, venkovní terase, 

technické místnosti a garáži jsou navrženy z keramické dlažby s keramickým soklem. Podlahy 
splňují stupeň otěruvzdornosti min. 1 a protiskluzu min. A. Venkovní terasa je z mrazuvzdorné 
dlažby. V pokojích, ložnicích, obývacím pokoji, jídelně s kuchyní, šatně a pracovně je navržena 
dřevěná podlaha  s podlahovou lištou položená na vyrovnávací pružnou podložku Ethafoam o tl. 
5mm. 
 
IZOLACE TEPELNÁ 
 
 Tepelná izolace podlah v přízemí je z polystyrénových desek firmy ISOVER, EPS 100Z o 
tl. 120mm, v garáži je použit zátěžový polystyrenu EPS 200S, jeho výška je snížena na tl. 100mm 
z důvodu vyšší roznášecí betonové desky a zachování stejné výšky nášlapné vrstvy. Tepelná 
izolace bude chráněna od betonové mazaniny separační PE folií. Kolem stěn bude proveden 
dilatační pásek z minerální vaty o tl. 10mm.  
  
 Tepelnou izolaci střechy zajišťuje izolace Isover EPS 150S tl. 200mm a spádová vrstva 
z izolace Isover EPS 150S tl. 20-320mm. Izolace je lepena pomocí asfaltového nátěru za horka na 
penetraci asfaltovým lakem.  
 
 Izolace terasy bude provedena z extrudovaného polystyrenu Isover Synthos XPS 30L 
tloušťky 220mm. Kotvení izolace je provedeno lepením pomocí asfaltového nátěru za horka na 
penetraci asfaltovým lakem. Po obvodu terasy je izolace přikotvena mechanicky pomocí vrutů 
s talířovou hmoždinou do betonu. 
  
 Izolaci obvodového zdiva tvoří polystyren EPS tl. 140mm vložený v tvarovce zdiva.  
 

Tepelné izolace jsou navrženy s ohledem na požadavky uvedené v ČSN 73 0540-2 
(10/2011). 
 
 



IZOLACE AKUSTICKÁ 
 
 Izolace proti kročejové neprůzvučnosti v podlahách je zajištěna akustickou izolací 
z minerální vaty Isover T-N tl. 25mm a u dřevěných podlah kročejovou izolací Ethafoam o tl. 
5mm. 
 
IZOLACE ST ŘECHY 
 
 Povrch střešní konstrukce je ze dvou asfaltových pásů ELASTEK 40 COMBI a PARABIT. 
Asf. pás Parabit je nakašírován na tepelnou izolaci. Asf. pás Elastek je celoplošně nataven ke 
spodnímu pásu. Povrch pásu je opatřen břidličným ochranným posypem, atika opatřena titan-
zinkovým oplechováním. 
 
KONSTRUKCE VÝPLNÍ OTVOR Ů 
 
   Okna a venkovní dveře budou zaskleny izolačními trojskly v hliníkovém rámu od firmy 
Šenk. Okna jsou navržena buď s fixním zasklení nebo v kombinaci otvíravé/výklopné. Součinitel 
prostupu tepla zasklení Uw=0,9W/m².K, celkový součinitel prostupu tepla 
Ug=0,65W/m².K.Garážová sekční vrata jsou navržena s lamelovým povrchem v barvě dveří a oken 
od firmy Lomax. Prosklené stěny vstupů na terasy jsou s hliníkovými rámy a v 1NP řešeny jako 
posuvné, ve 2 NP jako fixní stěna s dveřmi 
 

Venkovní dveře budou bezpečnostní s výplní v kombinaci s prosklením. Kování 
venkovních dveří a vstupních dveří do bytových jednotek je navrženo jako bezpečnostní 
s cylindrickou vložkou, řešené jako klika/koule.  

 
VÝROBKY TRUHLÁ ŘSKÉ 
 

Vnitřní dveře v dřevotřískové obložkové zárubni s dýhovým povrchem v bytech a 
komunikačních prostorech a v ocelové zárubni v pojišťovně. Dveře jsou navrženy jako lamelové, 
dýhované, plné nebo částečně prosklené. Vstupní dveře do bytů jsou navrženy jako bezpečnostní 
s cylindrickou vložkou, protipožární s protipožární zárubní. Součástí dveří bude nerezové kování. 
Posuvné dveře budou řešeny jako posuvné na stěnu s výplní z mléčného skla. Bližší popis dveří je 
uveden ve výpisu výrobků. 

 
Vnitřní parapety oken jsou navrženy z masivních dřevěných desek tl. 30mm, barva a typ 

dřeva bude zvolen investorem.   
 
Prahy dveří jsou podle výkresové dokumentace řešeny jako dřevěné masivní nebo pomocí 

Al nízkoprofilové přechodové lišty. 
VÝROBKY KLEMPÍ ŘSKÉ 
 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování parapetů, provedení střešního žlabu a 
svodu z terasy, oplechování atiky, komína apod. Oplechování bude provedeno z titan-zinkového 
plechu tl. 0.65mm. 
  

Podrobný výpis prvků bude uveden ve výpise klempířských výrobků. 
 
 
 
 
 
 



VÝROBKY ZÁME ČNICKÉ 
 
 Zámečnické výrobky jsou tvořeny venkovním zábradlím na terase 2NP kotveným z čela 
terasy, schodištěm se zábradlím ve vstupní hale bytu. Zábradlí budou tvořena z nerezové oceli. 
Veškeré výrobky musí splňovat dotčené normy.  
 

Podrobný výpis prvků bude uveden ve výpise zámečnických výrobků. 
 
f) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ  

OTVORŮ 
  
 Tepelně technické vlastnosti navržených stavebích konstrukcí řešené stavby splňují 
předepsané normové hodnoty, které jsou předepsané v ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
 
g) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRS KO-

GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU  
 

Stavba je založena na základových pasech z monolitického betonu. Izolace proti vlhkosti je 
navržena z asfaltových pásů.  
 
h) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních 
podmínek. Při výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie. 
Dispoziční a prostorové uspořádání stavby odpovídá platným normám a hygienickým 
požadavkům. Navrhované místnosti jsou dostatečně větrány a vytápěny. Objekt je navržen tak, aby 
splňoval požadavky na nízkou energetickou náročnost budovy. 

i) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravní napojení k objektu bude provedeno z místní komunikace č.p. 47/11 po nově 
vybudovaném dlážděném vjezdu z betonové zámkové dlažby do pískového lože přes zelený pás do 
dvojgaráže. 

j) OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ 

 
Agresivní spodní voda, seismicita, poddolované území ani radon se v okolí stavby 

nevyskytuje. V blízkosti stavby nejsou žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. Izolace proti 
zemní vlhkosti bude provedena z asfaltových pásů. 

 
k) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVJ Ů NA VÝSTAVBU  
 

Stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. V projektu jsou popsány požadavky na navrhované konstrukce a 
zařízení, vyplývající z platných norem, vyhlášek a předpisů. Provedení všech konstrukcí bude dle 
příslušných technologických předpisů za použití předepsaných materiálů, doplňků a detailů. Pro 
všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. č. 183/2006 Sb. 
v platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky zákona shora a 
souvisejících vyhlášek, především vyhl. č. 137/1998 Sb. v platném znění, především ve změně dle 
vyhl. 491/2006 Sb. 



Závěr : 
 

Materiály použité při stavbě  uvedené v textové i výkresové dokumentaci vyhovují platným 
právním předpisům. Při nejasnostech, změnách v provádění stavby nebo při zjištění 
nepředvídatelných okolností realizace stavby je nutno ihned informovat autora této zprávy a 
vyčkat jeho rozhodnutí.   
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Složka C3  -  Detaily, skladby konstrukcí a výpisy výrobků 

Obsah:  

- Detaily 

- Det. 01 – Terasa u okapu      1:5 

- Det. 02 – Napojení konzoly a ukotvení rámu okna  1:5 

- Det. 03 – Ukončení terasy a napojení ŽB stropu  1:5 

- Det. 04 – Založení stěny na základový pas  1:10 

- Det. 05 – Základ s napojením na terasy   1:10 

- Det. 06 – Střešní vpusť     1:5 

- Det. 07 – Atika      1:5 

- Det. 08 – Dilatační spára mezi domy   1:5 

-  Skladby konstrukcí 

-  Výpisy výrobků 

 

Složka C4  -  Požárně – bezpečnostní řešení 

Obsah:  

- Požárně – bezpečnostní řešení (zpráva)  1:50 

- Půdorys 1NP    1:100 

- Půdorys 2NP    1:100 

- Situace PBŘ    1:200 

 

Složka C5  -  Technika prostředí stavby 

Obsah:  

- Kanalizace – svodné potrubí    1:50 

- Kanalizace – 1NP    1:50 

- Kanalizace – 2NP    1:50 

- Zásobování vodou – 1NP    1:50 

- Zásobování vodou – 2NP    1:50 

- Plynovod – 1NP    1:50 

- Otopná soustava – 1NP    1:50 

- Otopná soustava – 2NP    1:50 

 

Složka C6  -  Tepelně – technické a akustické posouzení objektu 

Obsah:  

- Stanovení součinitele prostupu tepla 

- Výpočet tepelné ztráty prostupem – obálka 



- Zatřídění do klasifikační třídy 

- Předběžná tepelná ztráta budovy 

- Pokles dotykové teploty podlahy – Dřevěná 

- Pokles dotykové teploty podlahy – Keramická 

- Akustické posouzení   

 

Složka C7  -  Technické listy výrobců 

 

Složka C8  -  Seminární práce 

Obsah:  

- Zdící systém IZOBLOK 
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Anotace práce Práce „Novostavba rodinného domu s pobočkou pojišťovny“ řeší zastavění 
proluky v Brně - Horních Heršpicích. Jedná se o proluku v řadové zástavbě na 
ulici Sokolova. Návrh novostavby RD uvažuje o dvoupodlažní nepodsklepené 
stavbě s plochou střechou ze stěnového systému dřevocementových tvárnic 
IZOBLOK. Stropy jsou řešeny jako monolitické. Založení objektu je na 
základových pasech. Objekt je umístěný na uliční čáře, svou výškou nepřesahuje 
8 m a jeho zastavěná plocha je 261 m². V objektu bude z uliční části umístěna 
pobočka pojišťovny, vstup do budovy a dvojgaráž. V přízemí je dále navržen 
bezbariérový byt orientovaný do zahrady, uzpůsobený pro osobu ZTP. V prvním 
podlaží je pak situován druhý prostorný byt. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The Bachelor’s thesis called "Family residence with a branch of an insurance 
company" built-up addresses a vacant site in Brno – Horní Heršpice. This is a 
vacant site in terraced houses on the Sokolova street. New family house is 
designed as two storey house with flat roof and without cellar. The basement 
wall system is woodchip-concrete blocks called Izoblok. Ceilings are designed 
as monolithic. The house is based on strip foundation. The building is located at 
the street line, its height does not exceed 8 m and built-up area is 261 m². There 



will be a branch of insurance company towards the street, entry to the residence 
and double garage. The ground floor is designed as barrier-free apartment facing 
the garden, adapted for the disabled person. Another spacious apartment is 
situated on the second floor. 

Klí čová slova Rodinný dům, pobočka pojišťovny, proluka, Brno, Horní Heršpice, řadová 
zástavba, podlaží, střecha, dřevocement, strop, základový pas, zastavěná plocha, 
bezbariérový byt, osoba ZTP 

Klí čová slova v 
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jazyce 

Family residence, branch of insurance company, vacant site, Brno, Horní 
Heršpice, terraced houses, storey, roof, wood-chip concrete, ceiling, strip 
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