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Abstrakt 

Bakalá�ská práce �e�í projektovou dokumentaci rodinného domu v Brn�, 
m�stské �ásti �eb�tín. Objekt je ur�en pro �ty��lennou rodinu. Navr�ený d�m 
má dv� nadzemní podla�í a jedno podla�í podzemní, v�echny obdélníkových 
tvar�. Podstatná �ást prvního nadzemního podla�í je zast�e�ena plochou 
st�echou s terasou, nad druhým nadzemním podla�ím je pultová st�echa 
s nosnou konstrukcí z p�íhradových vazník�. 

Abstrakt 

Bachelor thesis deals with a project documentation of the family house in Brno, 
district �eb�tín. The building is designed for a family of four. The proposed 
building has two floors and one underground floor, all rectangular shapes. A 
substantial part of the ground floor is covered with a flat roof terrce, above the 
second floor is the shed roof with the supporting structure of the trusses. 
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�áste�n� podsklepený d�m, plochá a pultová st�echa, ustupující podla�í   
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Úvod  

Bakalá�ská práce �e�í projektovou dokumentaci rodinného domu v Brn�, 
m�stské �ásti �eb�tín. D�m je t�ípodla�ní se dv�ma nadzemními podla�ími a 
jedním podzemním, v�echny obdélníkových tvar�. Podstatná �ást prvního 
nadzemního podla�í je zast�e�ena plochou st�echou s terasou, nad druhým 
nadzemním podla�ím je vazník s pultovou st�echou. Rodinný d�m bude slou�it 
jako jednogenera�ní pro pot�eby �ty��lenné rodiny. Obytné místnosti jsou 
situovány p�evá�n� na jih nebo západ, z d�vodu zaji�t�ní dostate�ných 
tepelných zisk� a p�irozeného prosv�tlení. 



RODINNÝ D�M V �EB�TÍN�
na p.�. 2154/13, k.ú. �eb�tín 

                                         investor:    Ing. Martin Prchal 
                                                          R��enec 669/31b 
                                                          644 00 Sob��ice, Brno 

                                                         p�edkládá:   Václav Ra�an 
                                                                             Malý R��enec 2 
                                                                             644 00 Sob��ice, Brno 
                                                                             e-mail: vasek.racan@seznam.cz 

A) PR�VODNÍ ZPRÁVA 



a) 

Identifika�ní údaje stavby:

Název stavby :                                                                      RODINNÝ D�M V �EB�TÍN�

Místo stavby :                                                                       Brno 

Katastrální území :                                                               �eb�tín  

Pozemky, parcela :                                                               parcela �. 2154/13 

Kraj :                                                                                      Jihomoravský 

Identifika�ní údaje investora:

Investor :                                                                              Man�elé Prchalovi 

Místo trvalého pobytu investor :                                        R��enec 669/ 31b   
                                                                                               Brno  644 00  

Identifika�ní údaje projektanta:

Odpov�dný projektanta :                                                   Václav Ra�an 

�íslo a specializace autorizace :                                       Autorizovaný technik pro obor 
                                                                                              Pozemních staveb 

Kontaktní adresa :                                                               Malý R��enec 592/2      
                                                                                              Brno  644 00    

Základní charakteristika stavby a její ú�el:

Charakter stavby :                                                                novostavba 

Druh stavby:                                                                         rodinný d�m 

         

                  

                                                                                                                                        

                



b) 

Údaje o dosavadním vyu�ití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích

Pro výstavbu novostavby rodinného domu si investor vybral pozemek v Brn�, 
v m�stské �ásti �eb�tín. Lokalita staveni�t� se nachází v nezastav�né �ásti m�sta, jedná se 
o stavbu na zelené louce. 
V sou�asné dob� je parcela nezastav�ná a je ve vlastnictví investora. K pozemku je 
p�ivedena místní komunikace s asfaltovým povrchem. 

Objekt nového rodinného domu bude postaven na parcele �. 2154/13 v katastrálním 
území obce �eb�tín. 

dosavadní vyu�ití pozemku/objektu     :     orná p�da 
nové vyu�ití pozemku/objektu              :     novostavba RD 
plocha celého pozemku                       :     1069 m2

zastav�ná plocha                                 :     202 m2

Okolí pozemky: 
Sever             parc. �. 2128/6       ostatní plocha, ostatní komunikace, statutární                                      
                                                     m�sto Brno 
                                                     Dominikánské nám�stí 196/1, Brno 601 67 
Východ           parc. �. 2154/12    orná p�da, Eva Moj�í�ová, E�erova 966/4,  
                                                     Brno 635 00 
Jih                   parc. �. 2154/14    orná p�da, Karel Vysekal, Rí�ova 78/28 
                                                     Brno 641 00 
Západ             parc. �. 2154/14    orná p�da, Ing. Stanislav Komínek a Dana          
                                                     Komínková,   
                                                     Vo�í�kova 670/51, Brno 623 00 

c)  

Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu

Byl proveden pr�zkum radonového rizika v p�dním podlo�í, který prokázal st�ední radonový 
index pozemku. Na základ� hydrogeologického pr�zkumu bylo zji�t�no, �e hladina podzemní 
vody nebude mít �ádný vliv na výstavbu.  

Dopravní napojení parcely je zaji�t�no z místní komunikace, povolení ke sjezdu vydalo 
m�sto Brno (povolení ke sjezdu je p�ilo�eno k �ádosti o územní rozhodnutí). 

Novými p�ípojkami bude napojen na páte�ní rozvody in�enýrských sítí. 

V �e�eném území se nachází: 
� stávající místní komunikace na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající vedení NN na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající vodovod na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající obecní oddílná kanalizace na pozemku obce �. 2128/6    
� stávající STL plynovod na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající sd�lovací vedení na pozemku obce �. 2128/6 

Objekt rodinného domu bude napojen na v�echny tyto stávající in�enýrské sít�. 



d)  

Informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�

V�echny po�adavky dot�ených orgán� byly spln�ny a zpracovány do dokumentace pro 
stavební povolení. 

e)   

Informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu

Navr�ený rodinný d�m je v souladu s technickými po�adavky dle vyhlá�ky �.268/2009 Sb. o 
technických po�adavcích na stavby, dle vyhlá�ky �.501/2006 Sb. o obecných po�adavcích 
na vyu�ívání území a dle vyhlá�ky �.398/2009 Sb. o obecných technických po�adavcích 
zabezpe�ující bezbariérové u�ívání staveb. 

f)  

Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, pop�ípad�
územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

V�echny podmínky regula�ního plánu a územn� plánovací dokumentace (územní plán) byly 
spln�ny. 

g)  

V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 
opat�ení v dot�eném území

Po�átek výstavby je plánován na 4. m�síc roku 2012. Ve�keré venkovní práce by m�ly být 
zhotoveny d�íve, ne� bude období mraz�, tj. zhruba do konce 11. m�síce roku 2012. 
Ukon�ení stavebních prací je plánováno na 8. m�síc roku 2013. 

h) 

P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popis� postupu výstavby

Zahájení stavby :         duben 2012 
Ukon�ení stavby:        srpen 2013 
P�edpokládaná doba výstavby �iní cca 1,5 roku. 

i) 

Statické údaje o orienta�ní hodnot� stavby v tis. K�

P�edpokládaný celkový náklad stavby:           
Plocha celková pozemku:                               
Zastav�ná plocha RD:                                    
Obytné plochy RD:           
P�íslu�enství a domovní vybavení:           
Podlahová plocha 1NP:           
Podlahová plocha 2NP:           
Podlahová plocha 1S:           
Po�et byt� v objektu:           

5 500 000,- K�
1069 m2

197,65 m2

143,84 m2

178,90 m2

163,73 m2

58,20 m2

100,81 m2

1 bytová jednotka
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B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 



1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení

a) 

Zhodnocení staveni�t�

Pro výstavbu novostavby rodinného domu si investor vybral pozemek v Brn�, 
v m�stské �ásti �eb�tín. 
Lokalita staveni�t� se nachází v nezastav�né �ásti m�sta, jedná se o stavbu na zelené 
louce. 
V sou�asné dob� je parcela nezastav�ná a je ve vlastnictví investora. 
Objekt nového rodinného domu bude postaven na parcele �. 2154/13 v katastrálním území 
obce �eb�tín. 

b) 

Urbanistické a architektonické �e�ení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 
souvisejících

Rodinný d�m bude jak z architektonické, tak z urbanistické stránky zapadat do okolí.   
Rodinný d�m je navr�en jako samostatn� stojící objekt se dv�ma nadzemními podla�ími, 
�áste�n� podsklepený s plochou st�echou nad �ástí 1NP a pultovou st�echou nad 2NP, 
�len�ného obdélníkového tvaru, maximálních p�dorysných rozm�r� cca 19,5x12,6 m. 
V 1S se nachází, schodi�t�, chodba, posilovna, prádelna, koupelna, �atna, sklad a technická 
místnost. 
V 1NP se nachází, zádve�í, chodba, 2x �atna, 2x koupelna, pracovna, lo�nice, obývací 
pokoj, kuchy� + jídelna, gará� a terasa. 
V 2NP se nachází, chodba, WC, koupelna, 2x d�tský pokoj, �atna a terasa. 

c) 

Technické �e�ení

Stavba je navr�ena v tradi�ní technologii výstavby. 
Obvodové a vnit�ní nosné zdivo je navr�eno z tvárnic POROTHERM, obvodové zdivo 
v suterénu je vyzd�no z betonových tvárnic POSTA 300 B. 
Stropní konstrukce nad 1NP je zhotovena z monolitického �elezobetonu. 
Pultová st�echa bude kryta titanzinkovým plechem RHEINZINK tl. 0,8 mm spojeným na 
stojatou dvojitou drá�ku, plochá st�echa betonovými dla�dicemi a ka�írkem. 
St�ny budou opat�eny vápennými �tukovými omítkami s finální malí�skou barvou (povrch 
bude upraven vhodn� z hlediska provozu dané místnosti dle projektové dokumentace, viz 
výpis skladeb). 
Podlahy budou provedeny z keramických dla�eb, laminátových profil� a koberce. 
Výpln� otvor�- okna, dve�e budou d�evo-hliníková se sklen�nou výplní z izola�ního trojskla. 

Vn�j�í plochy jsou zatravn�ny, chodník, vjezd a i okapový chodník bude zhotoven 
z betonové dla�by. 

d)  

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní napojení parcely je zaji�t�no z p�ilehlé místní komunikace, povolení ke sjezdu 
vydalo m�sto Brno (povolení ke sjezdu je p�ilo�eno k �ádosti o územní rozhodnutí). 



Novými p�ípojkami bude napojen na páte�ní rozvody in�enýrských sítí. 

V �e�eném území se nachází: 
� stávající místní komunikace na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající vedení NN na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající vodovod na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající obecní oddílná kanalizace na pozemku obce �. 2128/6    
� stávající STL plynovod na pozemku obce �. 2128/6 
� stávající sd�lovací vedení na pozemku obce �. 2128/6 

Objekt rodinného domu bude napojen na v�echny tyto stávající in�enýrské sít�. 

e) 

�e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení dopravy v klidu

Dopravní napojení parcely je zaji�t�no z p�ilehlé místní komunikace, povolení ke sjezdu 
vydalo m�sto Brno. 
Parkovací stání- v objektu je navr�eno stání pro jeden osobní automobil. 
P�íjezdová komunikace od hranice pozemku po vjezd do gará�e bude provedena z betonové 
dla�by tl. 80 mm z podkladními vrstvami navr�enými pro pojí�d�nou komunikaci, tzn. 30 mm 
drceného kameniva frakce 2-5, 150 mm drceného kameniva frakce 2-5 + 4-8 (pom�r 1:1), 
200 mm drceného kameniva frakce 16-32 a 50 mm drceného kameniva frakce 0-4 + 4-8 
(pom�r 1:1). Komunikace slou�í také jako stání pro jeden osobní automobil.  
Na hranici pozemku bude osazena p�ípojková sk�í� SP4 FPI s elektrom�rovým rozvad��em 
pro p�edm�tný objekt, p�ípojková sk�í� je majetkem E-ON a.s.   
Z elektrom�rového rozvad��e bude kabelem CYKY 4Bx 16 napájen vnit�ní rozvad�� domu, 
kabel bude ulo�en v zemi ve výkopu v pískovém lo�i, pop�. v chráni�ce. 
Na vodovodní p�ípojce bude osazena vodom�rná �achta 1200x900 mm s vodom�rnou 
soustavou, na kanaliza�ní p�ípojce revizní �achta typu Wawin 300.  
 Plynovodní p�ípojka je zakon�ena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzáv�rem KK1.  

f) 

Vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany

Z hlediska pou�itých materiál� a daných technologických p�edpis� pro provád�ní 
jednotlivých prací stavba nebude mít �ádný negativní vliv na své okolí, jak z hlediska 
vypou�t�ní spodin do ovzdu�í, tak i zne�i��ování odpadem p�i výstavb�. Odpad bude 
odstra�ován profesionální firmou, která se postará o nakládání odpadu b�hem výstavby a 
jeho následnou likvidaci dle p�íslu�ného zákona. 
Vytáp�ní objektu je zaji�t�no pomocí plynového kotle. 
Obvod spla�kové a de��ové vody z objektu je �e�en napojením na stávající sí� oddílné 
kanalizace ve vlastnictví m�sta Brna. 
Komunální odpad je likvidován klasickým zp�sobem dle domluvy s danou firmou, provozující 
likvidaci odpadu. 

g) 

�e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn� p�íslu�ných ploch na 
komunikaci

Ne�e�í se. 



h)  

Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace

Radonový pr�zkum stanovil st�ední radonový index pozemku, výsledky radonového 
pr�zkumu byly za�len�ny do návrhu RD. 

Hydrogeologickým pr�zkumem bylo zji�t�no, �e hladina podzemní vody nebude mít �ádný 
vliv na výstavbu. 

i) 

Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 
vý�kový systém

Pro situaci stavby a její osazení do terénu byla pou�ita kopie snímku z katastrální mapy a 
geodetické zam��ení staveni�t� zpracované Ing. Tomá�em Muro�em. 

j) 

�len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a technologické 
provozní soubory

SO 01 - rodinný d�m 
SO 02 - zpevn�né plochy 
SO 03 - p�ípojka vody 
SO 04 - p�ípojka spla�kové kanalizace 
SO 05 - p�ípojka de��ové kanalizace  
SO 06 - p�ípojka NN 
SO 07 - p�ípojka plynu 
SO 08 - sjezd 
SO 09 - oplocení  

k) 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace

Stavba nemá v zásad� �ádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V d�sledku 
dostate�ných odstup� od hranic pozemku nebude stavba nijak omezovat, ani zasti�ovat 
okolní pozemky. P�i provád�ní stavby bude dbáno na maximáln� mo�né omezení hlu�nosti, 
pra�nosti, atd.. 

l) 

Zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

Ve�keré stavební práce musí být provád�ny v souladu s platnými technologickými p�edpisy, 
bezpe�nostními p�edpisy a ustanoveními �SN. 
B�hem zhotovování stavebních prací musí být striktn� dodr�ovány ustanovení na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb. O bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdravý p�i 
práci na staveni�tích a dále na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. O bli��ích po�adavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�í pádu z vý�ky nebo do 
hloubky. 



P�i stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele 
se zásadami bezpe�ného chování na daném pracovi�ti a s mo�nými místy a zdroji ohro�ení. 
Odpov�dnost za bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním dozoru. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Pro realizaci stavby budou pou�ity materiály a výrobky s platnými certifikáty. Pro ur�ité 
konstrukce vymezené v projektové dokumentaci stavby budou provedeny statické výpo�ty 
pro d�kaz ov��ení návrhu dimenzí. 

3. Po�ární bezpe�nost 

viz SAMOSTATNÁ �ÁST PD. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

Navr�ené dispozi�ní �e�ení respektuje hygienické po�adavky, v�echny místnosti mají 
zaji�t�no v�trání, osv�tlení, vytáp�ní a mají odpovídající rozm�ry. 
Z hlediska ochrany ovzdu�í nebude mít stavba �ádný negativní vliv na okolní zástavbu. 
Vytáp�ní objektu je zaji��ováno moderním plynovým kotlem. 
Objekt je napojen na oddílnou kanaliza�ní sí� m�sta Brna. Odpad vznikající p�i realizaci 
stavby bude �ádn� likvidován najatou profesionální firmou. 
B��ný komunální odpad je likvidován obvyklou cestou (sb�rné nádoby, odvoz smluvn�
zaji�t�nou firmou).  

5. Bezpe�nost p�i u�ívání 

Stavba je bezpe�ná z hlediska u�ívání. 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba se nenachází v prost�edí s nadm�rným zatí�ením hlukem. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepeln� technické vlastnosti obvodového plá�t� a st�e�ní konstrukce spl�ují po�adavky dle  
�SN 73 0540-2 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a zdiva. 

OBVODOVÁ ST�NA SKLADBA S01                        
OBVODOVÁ ST�NA SKLADBA s02 
OBVODOVÁ ST�NA - SOKL SKLADBA S03            
SUTERÉNNÍ ST�NA SKLADBA S04                         
ST	E�NÍ PLÁ�
 SKLADBA S05                              
ST	E�NÍ PLÁ�
 SKLADBA S06 = S07                    
PODLAHA � KOBEREC SKLADBA S14                   
PODLAHA � KER. DLA�BA SKLADBA S15             
PODLAHA � D	EV�NÉ VLYSY SKLADBA S17      

U= 0,193 W.m-2K-1  
U= 0,202 W.m-2K-1  
U= 0,168 W.m-2K-1

U= 0,252 W.m-2K-1

U= 0,146 W.m-2K-1

U= 0,156 W.m-2K-1

U= 0,325 W.m-2K-1

U= 0,336 W.m-2K-1 

U= 0,330 W.m-2K-1 

8. �e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace  

Ne�e�í se. 



9. Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí 

Stavba je chrán�ná p�ed vlivy vn�j�ího prost�edí. Podle odborného m��ení radonu, které 
prokázalo st�ední radonový index pozemku, byla navrhnuta vhodná ochrana proti radonu 
pomocí hydroizolace     (viz. výpis skladeb). Spodní voda nebyla ur�ena jako agresivní. 
Pozemek se nenachází v oblasti se zvý�enou seismickou aktivitou ani na poddolovaném 
území. 

10. Ochrana obyvatelstva     

Jedná se o stavbu rodinného domu, není nutno �e�it opat�ení na ochranu obyvatelstva. 

11. In�enýrské stavby (objekty) 

a) 

Odvodn�ní území v�etn� zne�kod	ování odpadních vod

Spla�ková voda bude odvedena pomocí kanaliza�ní p�ípojky do místní spla�kové 
kanaliza�ní sít�. 

De��ová voda odvedena pomocí kanaliza�ní p�ípojky do místní de��ové kanaliza�ní sít�. 

b) 

Zásobování vodou

Objekt bude napojen pomocí vodovodní p�ípojky na místní vodovodní �ád. 

c) 

Zásobování energiemi

Z pilí�e s ER v oplocení a poté do domovního rozvad��e, kde bude ji�t�ní v�ech okruh�. 
Ostatní energie � jiné druhy energie nejsou uva�ovány. 

d) 

�e�ení dopravy

Sjezd na pozemek z p�ístupové komunikace. P�ístupové cesty � chodník a p�íjezd na 
pozemku investora se vybuduje nov�. 

e) 

Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav

Terén bude odpovídat p�vodnímu terénu, bude upraven a zatravn�n. Kolem objektu bude 
terén upraven do vzdálenosti 5 m od hranice objektu a bude vytvo�en okapový chodník 
z betonových dla�dic 500x500 mm.  

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb 

Ne�e�í se. 



RODINNÝ D�M V �EB�TÍN�
na p.�. 2154/13, k.ú. �eb�tín 

                                         investor:    Ing. Martin Prchal 
                                                          R��enec 669/31b 
                                                          644 00 Sob��ice, Brno 

                                                         p�edkládá:   Václav Ra�an 
                                                                             Malý R��enec 2 
                                                                             644 00 Sob��ice, Brno 
                                                                             e-mail: vasek.racan@seznam.cz 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY                                                                                                                        

Název stavby:   

Místo stavby:  

Investor: 

Projektant:     

Druh stavby:

Ú�el stavby:  

Rodinný d�m v �eb�tín�

Brno, kraj Jihomoravský 
par. �. 2154/13, katastrální území �eb�tín 

Ing. Martin Prchal
R��enec 669/31b 
644 00 Sob��ice, Brno 

Václav Ra�an 
Student VUT � FAST 

rodinný d�m 

bydlení 

2 ÚVOD 

Bakalá�ská práce �e�í projektovou dokumentaci rodinného domu v Brn�, m�stské �ásti 
�eb�tín. D�m je t�ípodla�ní se dv�ma nadzemními podla�ími a jedním podzemním, v�echny 
obdélníkových tvar�. Podstatná �ást prvního nadzemního podla�í je zast�e�ena plochou 
st�echou s terasou, nad druhým nadzemním podla�ím je vazník s pultovou st�echou. 
Rodinný d�m bude slou�it jako jednogenera�ní pro pot�eby �ty��lenné rodiny. Obytné 
místnosti jsou situovány p�evá�n� na jih nebo západ, z d�vodu zaji�t�ní dostate�ných 
tepelných zisk� a p�irozeného prosv�tlení. 

3 Ú�EL SATVBY 

Objekt rodinného domu je ú�elov� ur�en pouze pro jednogenera�ní rodinné bydlení. 

4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ �E�ENÍ OBJEKTU 

Objekt je navr�en jako samostatn� stojící objekt se dv�ma nadzemními podla�ími, 
�áste�n� podsklepený s plochou st�echou nad �ástí 1NP a pultovou st�echou nad 2NP, 
�len�ného obdélníkového tvaru, maximálních p�dorysných rozm�r� cca 19,5x12,6 m. 
Celý objekt je �e�en tak, aby �pinavé zóny (technická místnost, sklad, gará�) byly odd�leny 
od klidových zón (pokoje, lo�nice).  

V 1S se nachází, schodi�t�, chodba, posilovna, prádelna, koupelna, �atna, sklad a 
technická místnost. 

V 1NP se nachází, zádve�í (propojené s 1S to�itým schodi�t�m), chodba, 2x �atna, 2x 
koupelna, pracovna, lo�nice, obývací pokoj, kuchy	 + jídelna, gará� a terasa. 

V 2NP se nachází, chodba, WC, koupelna, 2x d�tský pokoj, �atna a terasa. 
Tvar objektu je jednoduchý, tvo�ený t�emi navzájem se protínajícími kvádry. Fasádní 

úprava je �e�ena kombinací silikonové tenkovrstvé omítky s rýhovanou strukturou bílého 
odstínu a tmav� �edých vláknocementových desek Cembonit FDA. Fasáda pod 
vláknocementovými deskami je navr�ená jako prov�trávaná. 

Celková plocha pozemku je 1069 m2 z toho zastav�ná plocha RD je 197,7 m2. Terén 
bude zatravn�n a do vzdálenosti 5 m od objektu bude srovnán na jednotnou úrove	 a 
následn� napojen na p�vodní terén. Pozemek bude celý oplocen, u p�íjezdové komunikace 
bude plot s podezdívkou a kovanou výplní, ostatní hranice pozemku budou oploceny sloupky 
s drátovou výplní.  
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Podél pozemku (na severní stran�) vede zelený pás a stávající komunikace pro 
motorová vozidla, ze které je zhotoven vjezd do gará�e.  

5 ORIENTACE MÍSTNOSTÍ KE SV�TOVÝM STRANÁM, OSV�TLENÍ A 
OSLUN�NÍ 

Orientace ke sv�tovým stranám: 
� Sever: 1NP- zádve�í, gará�, kuchy	

            2NP- koupelna, WC 
� Východ: 1NP- lo�nice, 2x koupelna, pracovna, gará�

               2NP- chodba 
� Jih: 1NP- obývací pokoj, lo�nice 

       2NP- 1. d�tský pokoj, �atna 
� Západ: 1NP- obývací pokoj, jídelna+ kuchy	

             2NP- 1. d�tský pokoj, 2. d�tský pokoj, koupelna 
� Chodba v 1NP prochází prost�edkem domu. 
� Okna v 1S jsou orientovány pouze na východ. 

P�irozené osv�tlení okny bylo dodr�eno ve v�ech po�adovaných místnostech. V�echna okna 
orientovány na východ, jih a západ jsou opat�eny protislune�ními roletami. 

6 TECHNICKÉ A KONSTRUK�NÍ �E�ENÍ OBJEKTU 

Práce HSV: 

6.1 Zemní práce:

Na míst� staveni�t� se nejd�íve provede sejmutí ornice v tl. 300 mm, která bude 
uskladn�na na skládce pro zp�tné pou�ití p�i kone�ných terénních úpravách. D�m je 
�áste�n� podsklepený, zemina z výkop� bude uskladn�na pro zp�tné pou�ití na obsypy 
okolo stavby. Uva�ovaná návrhová únosnost zeminy je 0,2 MPa. Zachování relativn�
kvalitních pevnostních parametr� zemin je podmín�no bezprost�ední ochranou základové 
spáry. Výkopy budou provád�ny strojn� a ru�ním do�i�t�ním.  

6.2 Základy:

Zalo�ení objektu je navr�eno jako plo�né na betonových monolitických pasech. Jedná 
se o �áste�n� podsklepený objekt, spojení základ� o r�zných vý�kových úrovních bude 
provedeno pomocí odstup	ování pod úhlem 45° (400x400 mm). P�ed betoná�í základových 
pas� budou p�ipraveny prostupy pro le�atou kanalizaci dle projektové dokumentace a bude 
polo�eno uzemn�ní hromosvodu. Základová konstrukce bude provedena z prostého betonu 
C12/15. 

Podkladní betonová mazanina tl. 150 mm bude vyztu�ena ocelovou KARI sítí Ø 6,3. 
Základy nepodsklepené �ásti jsou z exteriéru tepeln� izolované p�novým polystyrenem � 
EPS � Perimeter.  

6.3 Svislé konstrukce a komín

Vn�j�í obvodové zdivo je vyzd�no z POROTHERM tvárnic 36,5 P+D opat�eno 
tepelnou izolací z p�nového polystyrenu 70F nebo minerální plsti ISOVER UNI o tl. 80 mm. 
Na obvodové suterénní zdivo je pou�ito betonových tvárnic POSTA 300 B zateplených 
tepelnou izolací z p�nového polystyrenu EPS � Perimeter tl. 120 mm. Vnit�ní nosné zdivo je 
tvo�eno z POROTHERM tvárnic 36,5 P+D a 24 P+D na maltu POROTHERM TM. 
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P�í�ky tl. 125 mm jsou vyzd�ny z POROTHERM tvarovek 11,5 AKU ( 497x115x238 ) 
na maltu PTH TM. 

Sádrokartonové p�edst�ny a �achty jsou �e�eny pomocí systému Rigips. 
Komín bude proveden ze systému SCHIEDEL UNI***PLUS, t�íno�kový komínový 

systém se zadním odv�tráním a vnit�ní keramickou vlo�kou. Sv�tlý pr��ez vlo�ky je 16 cm. 

6.4 Vodorovné konstrukce

Strop nad 1S a 1NP bude zhotoven z monolitické �elezobetonové desky. Tlou�
ka 
stropní konstrukce je tl. 180 mm a desky jsou navr�ené jako vetknuté do ztu�ujícího v�nce. 

Nad celým 2NP je navr�en �dvojitý� podhled ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm a 
OSB desky tl. 8 mm (slou�í jako podklad pro provedení parot�sné izolace). Podhled je 
zav��en na dolních pasech st�e�ních vazník�, systém Rigips a vyná�í minerální tepelnou 
izolaci ze sklených vláken tl. 220 mm. V koupeln� a na záchod� bude pou�ita 
sádrokartonová deska Rigips � RBI (impregnovaná), v ostatních místnostech Rigips � RB.  

6.5 Zast�e�ení

Zast�e�ení objektu nad 2NP bude provedeno pomocí pultové st�echy o sklonu st�e�ní 
roviny 7°. Jedná se o d�ev�nou, bezvaznicovou vazníkovou konstrukci. Spoje jednotlivých 
d�ev�ných prvk� budou provedeny pomocí ocelových spojek GANG NAIL. Krytina bude 
zhotovena z titanzinkovaného, svitkového plechu Rheinzink tl. 0,8 mm, spojených na dvojitou 
stojatou drá�ku. St�echa je navr�ená jako prov�trávaná, zateplená pomocí podhledu. 
Ve�keré d�ev�né konstrukce budou chrán�ny ochranným prost�edkem proti d�evokazným 
houbám, hnilob� a d�evokaznému hmyzu. 

�ást 1NP bude zast�e�ena plochou st�echou, slou�ící jako poch�zná terasa. Nosnou 
konstrukci tvo�í �B strop tl. 180 mm. Skladba st�e�ního plá�t� je navr�ena jako tzv. DUO 
st�echa (kombinovaná). St�e�ní plá�
 je zabudován p�ití�ením ná�lapnou vrstvou, 
zhotovenou z betonových dla�dic tl. 50 mm nebo ka�írkem (min. 80 mm). 

6.6 Schodi�t�

Vnit�ní schodi�t� vedoucí z 1S do 1NP bude provedeno jako ocelové to�ité schodi�t� o 
pr�m�ru 1800 mm.  

Schodi�t� vedoucí do 2NP je jednostrann� ulo�ené na d�ev�né schodnici a z druhé 
strany zav��ené na stropní konstrukci pomocí ocelových táhel. Schodi�t� je také opat�eno 
madlem ve vý�ce 900 mm. 

Práce PSV: 

6.7 Izolace proti vod� a radonu

Zdivo i podlahy budou odizolovány dv�ma hydroizola�ními modifikovanými SBS 
asfaltovými pásy:  

1) ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL- nosná vlo�ka z polyesterové roho�e 
2) GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- nosná vlo�ka ze sklen�né tkaniny 

U ploché jednoplá�
ové st�echy je navr�ena izolace z dvou hydroizola�ních 
modifikovaných SBS asfaltových pás�: 

1) ELASTEK 50 GARDEN- nosná vlo�ka z polyesterové roho�e (proti pror�stání ko�ínk�) 
2) GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL- nosná vlo�ka ze sklen�né tkaniny 

U vazníkové st�echy je pod plechovou krytinu navr�ena difúzn� otev�ená strukturovaná 
vrstva DELTA � TRELA. 

Ve skladb� prov�trávané fasády je navr�ena pojistná membrána JUTABACH 135. 
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Agresivní spodní vody se na staveni�ti nevyskytují. Na základ� prov��ení geologocké 
skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledk� nam��ených 
hodnot objemové aktivity radonu v p�dním vzduchu lze pozemek p.�. 2154/13 za�adit do 
st�edního radonového p�sobení. 

6.8 Izolace tepelné a zvukové  

Tepelná a zvuková izolace podlah v 1NP a 1S jsou navr�eny z desek EPS 100 Z tl. 
100 mm, �=0,037 W/mK. Ve 2NP bude pou�ita izolace z minerální vaty tl. 35 mm, �=0,033 
W/mK.  

Tepelná izolace st�e�ního plá�t� ploché st�echy je tvo�ena ze spádových klín� EPS 
100 S, �=0,037 W/mK, vý�ka min. 140 mm. Jedná se o kombinovanou skladbu st�e�ního 
plá�t�, nad izolací ze spádových klín� je vrstva z extrudovaného polystyrenu ISOVER-
Shyntos XPS 30L tl. 80 mm, �=0,035 W/mK.  

Zateplení vazníkové st�echy je navr�eno pomocí zatepleného podhledu. Podhled 
vyná�í minerální tepelnou izolaci ze sklených vláken ISOVER Unirol 12 Profi tl. 220 mm, 
�=0,033 W/mK. 

Obvodové st�ny v nadzemních podla�ích jsou zatepleny p�novým polystyrenem EPS 
70F, �=0,039 W/mK nebo minerální plstí ISOVER UNI, �=0,035 W/mK, v p�ípad�
prov�trávané fasády, tlou�
ky 80 mm. Podzemní podla�í je zatepleno p�novým polystyrenem 
EPS � Perimeter tl. 120 mm, �=0,034 W/mK. 

6.9 Výpln� otvor�

Okenní a dve�ní výpln� budou zaskleny tepeln� izola�ním trojsklem SOLAR +  
Ug=0,6 W/m2K. 
Rámy a k�ídla okenních a dve�ních otvor� budou provedeny v kombinaci d�evo-hliník, od 
firmy Internorm. Budou pou�ity zdvojená okna typu Varion se sou�initelem prostupu tepla 
celého okna UW=0,81 W/m2K. Okenní otvory je nutno p�ed zapo�etím výroby d�kladn�
zam��it. 

Vchodové dve�e jsou navr�eny op�t v kombinaci d�evo-hliník Internorm � Selection. 
Sou�initel prostupu tepla vchodových dve�í UD=0,86 W/m2K. 

Okenní i dve�ní výpln� spl	ují po�adavky �SN 73 0540 � 2 na min. po�adovaný i 
doporu�ený sou�initel prostupu tepla. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, Sapeli s d�ev�nými oblo�kovými zárubn�mi a s dve�ními 
k�ídly plnými nebo �áste�n� prosklenými nebo celosklen�né posuvné, Eclisse ze dvou vrstev 
tvrzeného skla o tl. 5 mm. 

6.10 Úprava povrch� - vn�j�ích

�ást vn�j�ích fasádních ploch bude upravena silikonovými tenkovrstvými probarvenými 
omítkami zna�ky BASF.  

Zbytek fasády bude zhotoven jako prov�trávaná fasáda z vláknocementových desek 
Cembonit FDA. Systém fasádních kazet je �e�en dle technických podklad� firmy Frontech. 
Nosná konstrukce je navr�ena z hliníkové zav��ené kostry (kotva+svislý sloupkový profil) 
s nerezovými spojovacími elementy Frontech. Celá konstrukce umo�	uje rektifikaci ve v�ech 
t�ech osách. Pod ve�keré nosné a p�ítla�né kotvy pro kotvení zav��ené kostry do zdiva se 
pou�ijí podlo�ky pro p�eru�ení tepelného mostu � termostopy. 

Soklová omítka je provedena ze st�rkové omítkové sm�si probarvených k�emi�itých 
kamínk� od firmy Basf. 

Vn�j�í povrchové úpravy se provedou po osazení výplní okenních a dve�ních otvor�.  
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6.11 Úprava povrch� - vnit�ních

Dle ú�elu jsou navr�eny vápenné omítky �tukové, keramické obklady. 
Obklady na st�nách budou ukon�eny rohovými a ukon�ujícími trojuhelníkovými li�tami 
Blanke, rohové hrany omítek budou chrán�ny li�tami. Vnit�ní �tukové omítky budou po 
vyzrání povrchov� upraveny 4x bílením a poté barevným nát�rem dle návrhu interiéru. 
Sádrokartonový podhled, p�edst�ny a �achty budou po zatmelení a p�ebrou�ení spoj�
opat�eny bílým nát�rem barvy na sádrokarton. 

Pro povrchové úpravy byl zvolen systém omítek od výrobce Basf. 

6.12 Podlahy

V 1NP bude ná�lapnou vrstvou ve vstupní hale, �atn� a koupeln� tvo�it keramická 
dla�ba. V chodb�, pracovn�, lo�nici, obývacím pokoji a jídeln� s kuchyní bude polo�ena 
d�ev�ná podlaha z vlys�. V gará�i je navr�ena podlaha z betonové mazaniny opat�ena 
barevným epoxidovým nát�rem na beton, Sika. 

Ve 2NP je WC, koupelna a �atna z keramické dla�by, chodba a oba d�tské pokoje 
z d�ev�ných vlys�. V koupeln� bude pod vanou a sprchovým koutem podlaha zvý�ena 
pomocí tepelné izolace o 100 mm, zvý�ení bude provedeno z d�vodu snadného instalování 
odpadu z vany. 

V 1S bude v obou chodbách, prostoru schodi�t�, prádeln�, �atn�, koupeln�, skladu a 
tech. místnosti podlaha z keramické dla�by. V posilovn� bude zát��ový koberec. 

Na p�echod mezi dla�bou a d�ev�nými vlysy bude pou�ita p�echodová li�ta. Keramická 
dla�ba bude ukon�ena keramickými sokly s trojúhelníkovou obkladovou li�tou Blanke.   

6.13 Klempí�ské práce

Klempí�ské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu Rheinzink nebo 
z extrudovaného hliníku, v p�ípad� vn�j�ích parapet�. Titanzinkový plech bude v povrchové 
úprav� �p�edzv�tralý�, modro�edá zinková patina z výroby. Krytina je navr�ená  
z titanzinkových krytinových pás� Rheinzink tl. 0,8 mm, spojených na dvojitou stojatou 
drá�ku.  

Podokapní �laby jsou �e�eny op�t systémem Rheinzink a jsou hranatého pr��ezu. 

7 TECHNICKÉ ZA�ÍZENÍ BUDOVY (TZB) 

7.1 Vnit�ní a vn�j�í kanalizace

Odpadní spla�kové vody budou odvád�ny vnit�ním PVC potrubím do kanaliza�ní 
p�ípojky a následn� do ve�ejné spla�kové kanalizace. Min. spád p�ipojovacího potrubí je 3%. 
Na vnit�ní kanalizaci budou p�ipojeny: umyvadla, sprchové kouty, vana, WC, d�ez, my�ka na 
nádobí a pra�ka.  

Kolem základ� u podsklepené �ásti bude provedena drená� (odvod	ovací potrubí DN 
100), která bude odvád�t p�ípadn� se vyskytující vodu v oblasti základové spáry do 
vsakovacích jam. 

De�
ové vody budou svád�ny st�e�ními vtoky do ve�ejné de�
ové kanalizace. 

7.2 Vnit�ní rozvod studené a teplé vody

Objekt je napojený vodovodní p�ípojkou na místní vodovod vedoucí v p�ilehlé 
komunikaci. Vnit�ní rozvod teplé i studené vody bude veden soub��n� a bude proveden ve 
zd�ných p�í�kách, nebo podlahách.  
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7.3 Vytáp�ní a p�íprava teplé u�itkové vody

Vytáp�ní je navr�eno úst�ední, teplovodní s oh�evem teplotního média v plynovém 
turbokotli, který bude osazen v technické místnosti �. S08. Vnit�ní rozvod ÚT a otopnou 
soustavu v�etn� výb�ru typu jednotky provede oprávn�ná, specializovaná provád�cí firma 
dle p�íslu�ných �SN a vlastní provád�cí dokumentace, dimenzované dle po�tu tepelných 
ztrát jednotlivých místností (není p�edm�tem této PD). 

8 TEPELN�-TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A 
VÝPLNÍ OTVOR�

Tepeln� technické vlastnosti jednotlivých �ástí konstrukcí a celková energetická 
bilance bude dána pr�kazem energetické náro�nosti budovy zpracovaná v souladu se 
zákonem a hospoda�ení energií. Dle p�edb��ných výpo�t� jsou u v�ech svislých i 
vodorovných konstrukcí spln�ny normové po�adované hodnoty prostupu tepla. 

9 VLIV OBJEKTU A JEHO U�ÍVÁNÍ NA �IVOTNÍ PROST�EDÍ A �E�ENÍ 
P�ÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú�INK�

Stavba nebude mít �ádný negativní vliv na �ivotní prost�edí. Odpadní vody budou 
svedeny kanaliza�ní p�ípojkou do místní kanalizace. Jiné �kodlivé látky nebudou vytvá�eny. 
Odpady vzniklé p�i výstavb� bude odstra	ován profesionální firmou, která se postará o 
nakládání odpadu b�hem výstavby a jeho následnou likvidaci dle p�íslu�ného zákona. 

�. odpadu Název odpadu
150101 Papírové a lepenkové odpady 
150102 Plastové obaly 
170107 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, ta�ek a keram. výrobk�
170101 D�evo 
170802 Materiály na bázi sádry 

10 DODR�ENÍ OBECNÝCH PO�ADAVK� NA VÝSTAVBU 

Stavební práce budou provád�ny odbornou stavební firmou, zp�sobilými pracovníky za 
odborného dohledu za dodr�ení platných p�edpis� a norem, z nich� nejd�le�it�j�í jsou: 

�SN 73 0540                          Tepelná ochrana budov. 
�SN 73 0600                          Ochrana staveb proti vod�. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
�SN 73 0601                          Ochrana staveb proti radonu z podlo�í. 
�SN 73 0802                          Po�ární bezpe�nost staveb. Nevýrobní objekty. 
�SN 73 1001                          Zakládání staveb. Základová p�da pod plo�nými základy. 
�SN 73 3050                          Zemní práce. Základní ustanovení. 
�SN 73 2400                          Betonové práce.
�SN 73 1901                          Navrhování st�ech. 
�SN 73 2810                          Provád�ní d�ev�ných konstrukcí. 
�SN 73 3300                          Provád�ní st�ech. 
�SN 73 3451                          Podlahy z dla�dic. 
�SN 73 3610                          Klempí�ské práce stavební. 
�SN 73 3630                          Záme�nické práce stavební. 
�SN 73 4130                          Schodi�t� a �ikmé rampy. 
�SN 73 6005                          Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
�SN 73 8101                          Le�ení. Spole�ná ustanovení. 
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�SN 73 0580                          Denní osv�tlení budov. 
�SN 73 0532                          Ochrana proti hluku v budovách. 

Vyhlá�ka �. 591/2006 Sb.       o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a  ochranu   
                                                zdraví p�i práci na staveni�ti 

Vyhlá�ka �. 268/2009 Sb.        o technických po�adavcích na stavby 

Na�. Vlády �. 362/2005 Sb.      o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu  zdraví p�i  
                                                  práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do  
                                                  hloubky 

Dále bude postupováno podle technologických podklad� dodavatel� jednotlivých materiál�. 
V okolí stavby bude z�ízeno staveni�t� v nezbytném rozsahu.   

V Brn� dne 21.5.2012 

Vypracoval: Václav Ra�an 



Záv�r  

Cílem bakalá�ské práce bylo zhotovit provád�cí projektovou dokumentaci 
rodinného domu. Jako stavební parcela byl vybrán pozemek v Brn�, na 
samotném okraji m�stské �ásti �eb�tín, v blízkosti brn�nské p�ehrady. Mírn�
sva�itá kosodélníková parcela je zhruba t�icet metr� �iroká a t�icet p�t metr�
dlouhá. Velikost pozemku mi umo�nila umíst�ní objektu tak�ka uprost�ed 
parcely a p�itom zanechat dostate�n� veliké plochy zelen�, kolem celého domu. 

D�m byl navr�en jako t�ípodla�ní, se dv�ma nadzemními podla�ími a 
jedním podzemním. Tvar novostavby byl zvolen kombinací n�kolika vzájemn�
se protínajících kvádr� s ustupujícím druhým nadzemním podla�ím. Zast�e�ení 
plochou a pultovou st�echou napomáhá dotvá�et moderní vzhled celého domu. 
Z hlediska tepeln� technického posouzení byla stavba zat�íd�na do t�ídy B � 
úsporná. 
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