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ÚVOD 

Cílem této bakalá�ské práce je vytvo�it projekt rodinného domu v proluce . Vytvo�it stavební 
dokumentaci pat�i�ného rozsahu a k tomuto projektu technickou a pr�vodní zprávu,dále 
tepeln� technické posouzení a požární zprávu. 
�



A. Pr�vodní zpráva 

a) identifikace stavby: 
název stavby:   P�ESTAVBA DOMU V PROLUCE 
stavebník, vlastník:  Karel Novák 
projektant:   Jaroslav Nevrlý 

 vypracoval:   Jaroslav Nevrlý 
autorizace:    
místo stavby:   par.�.1650,3195 ulice Otakara Šev�íka 

                  
katastrální území:  m�sto Brno 
ú�el projektu:   V rozsahu pro ohlášení stavby 
stavební ú�ad:  Brno m�sto 

  
  

b) údaje o dosavadním využití pozemk�, zastav�nosti území, o 
majetkových  vztazích:  
  
 V sou�asné dob� je pozemek, kde se uvažuje s výstavbou rodinného domu v proluce 
volný a revitalizovaný po demolici stávajícího objektu,který stál na témže míst� jako budoucí 
stavba. K pozemku jsou dovedeny veškeré inženýrské sít� a komunikace.  
 Parcela, kde se má novostavba rodinného domu realizovat se nachází v centrální �ásti 
m�sta Brna na ulici Otakara Šev�íka.Parcela na níž se má výstavba RD realizovat je sou�ástí 
územního rozhodnutí a je ur�ená k nové vystavb�, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o 
umíst�ní stavby   inženýrských sítí ,p�ípojek a komunikace. Sou�asným majitelem pozemku 
ur�eného pro výstavbu rodinného domu s garáží je stavebník Karel Novák. 

c)  údaje o provád�ných pr�zkumech a o napojení na dopravní a 
technickou  infrastrukturu: 
  
 Dopravní napojení k parcele, kde se uvažuje realizace rodinného domu s garáží, je 
uvažováno po stávající obecní komunikaci  ,  která bude sloužit pro „p�ístup“ k novostavb�
rodinného domu ,a na které se rovn�ž umis�uje sjezd k navrhovanému  rodinnému  domu.  
 Po obecních pozemcích je rovn�ž provedeno napojení a vedení p�ípojek za�ízení 
technické infrastruktury napojené z obecních stávajících �ad� technické infrastruktury uložené  
pod komunikací a chodníkem.  
 K navrhovanému rodinnému domu je provedena p�ípojka vody, zemního plynu, 
p�ípojka elektrické energie a dále p�ípojka splaškové a deš�ové kanalizace.   
 Všechny tyto p�ípojky jsou provedeny napojením ze stávajících �ad� za�ízení 
technické infrastruktury. Prodloužení �ad� inženýrských sítí – za�ízení technické 
infrastruktury (nebo dodate�né zpevn�ní komunikace), k parcele, kde se má novostavba 
rodinného domu realizovat, se provád�t nemusí. Všechny �ady za�ízení technické 
infrastruktury byly již vybudovány v�etn� p�ípojky k parcele.  
  



d)  informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: 
  
 V sou�asné dob� byly v rámci zjiš�ování veškerých podklad� pro zhotovení projektu 
pro novostavbu rodinného domu pro stavebníka Karla Nováka , zjišt�ny žádné konkrétní 
požadavky pro realizaci stavby, krom obecných podmínek plynoucích z doposud platných 
norem a ustanovení p�íslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách 
na výstavbu pozemích staveb pro bydlení.  
 Jedná se o jednoduchou stavbu pro bydlení – �adov� stojící rodinný d�m, ke které se 
vzhledem k místu umíst�ní a jednozna�nosti ú�elu stavby dot�ené orgány státní správy 
nevyjad�ují.  

e)  informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu: 
  
 Tato projektová dokumentace pro realizaci novostavby samostatn� stojícího rodinného 
domu s garáží na parcele �. 1650,3195, pro stavebníka Karla Nováka  je zpracována pln� v 
souladu s obecnými požadavky na výstavbu v�etn� výb�ru a typu použitých materiál�
svislých i vodorovných konstrukcí a stavba jako taková vyhovuje v sou�asné dob� platným 
požadavk�m pro zabezpe�ení tepelné pohody prost�edí.  

f)  údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí: 
  
 Parcela, kde se má výstavba �adového rodinného domu  realizovat se nachází v 
místech, kde je podle sou�asn� platného územního plánu možná realizace staveb pro bydlení 
– rodinných dom�. Navrhovaná stavba rodinného domu je tedy možná. 

g)  v�cné a �asové vazby stavby na související investice a podmi�ující 
stavby  a jiná opat�ení v dot�eném území:  
  
 Realizaci stavby �adového rodinného domu pro stavebníka Karla Nováka, je možné 
zahájit až po vydání stavebního povolení stavby  místn� a v�cn� p�íslušným stavebním 
ú�adem.  

h)  p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu stavby: 
  
 P�edpokládaný termín zahájení stavebních prací na realizaci �adového domu v proluce 
na parcele �. 1650,3195 obce Brna místní �ást Brno Židenice byl p�edb�žn� stanoven na 
1.4.2013.  
 P�edpokládaný termín dokon�ení všech stavebních prací, zrušení staveništ� a 
dokon�ení terénních a sadových úprav je p�edb�žn� stanoveno na 1.5.2014.  

 P�edpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 

• zemní práce (terénní úpravy, skrývky, výkopy základ�) 
• betonáž základových pas� a základové desky v�etn� položení ležaté kanalizace a izolace 

horní hrany základové desky.  
• realizace svislých konstrukcí zd�ných (obvodové a p�í�kové konstrukce) 
• realizace vodorovných konstrukcí (p�eklady nad okenními otvory a otvory dve�í,žel.bet 

v�nce) 
• realizace stropní konstrukce z keramických vložek MIAKO 



• realizace krovu a st�ešního plášt�
• osazení výplní otvor� (okna a dve�e, garážová vrata) 
• montáž vnit�ních instalací a elektroinstalace v�etn� dopojení domovních �ástí p�ípojek 

technické infrastruktury na stávající �ady za�ízení technické infrastruktury 
• realizace vnit�ních a venkovních omítek, v�etn� kontaktního zateplení 
• realizace podlah a finálních nášlapných vrstev v�etn� osazení p�edm�t� ZTI a 

za�izovacích p�edm�t�, parapet� a podobn�
• dokon�ení venkovních terénních úprav, oplocení, osázení zelených ploch a výdlažba 

sjezdu a chodník�, okapových chodník� a podobn�  

i)  statistické údaje o hodnot� stavby, podlahová plocha stavby, po�et 
 bytových jednotek apod.: 
  
 Hodnota stavby rodinného domu s garáží byla p�edb�žným orienta�ním výpo�tem 
stanovena na celkovou �ástku 2.500.000,- K� bez DPH.  
  
 V navrhovaném rodinném dom� je navržena jedna bytová jednotka a garáž pro 
jeden osobní automobil,která je funk�n� propojena s RD..  



B. Souhrnná technická zpráva 

1) urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení: 
  
a) zhodnocení staveništ�

Parcela, kde se má novostavba rodinného domu realizovat se nachází v �ásti  v sou�asnosti 
zastav�ného území m�sta Brna  místní �ást Židenice na parcele �. 1650,319.Parcela je 
revitalizovaná upravená po demolici p�edešlého objektu .mírn� svažitá sm�rem od ulice. 
b)  urbanistické, architektonické �ešení stavby: 

 Navrhovaný rodinný d�m je �ešen jako �adový, t�ípodlažní s  pultovou st�echou a 
plochou st�echo. s využitým podkrovým , nepodsklepený, s jednou bytovou jednotkou a 
garáží funk�n� propojenou s RD.   
 Vstup do domu i vjezd do garáže je orientován ke stávající místní komunikaci, která 
bude  sloužit jako p�ístupní k navrhované novostavb� rodinného domu.  
 P�dorysn� má navrhovaný d�m tvar obdélníka, p�i�emž p�dorysn� z n�ho vybíhá  
hmotov� arký .Okna jsou orientována sm�ry východ,západ sokl  je obložen obkladem 
z lomového kamene zbytek domu je omítnut a nabarven šedou fasádní strukturovanou 
omítkou.. 
D�m není podsklepen a je oproti úrovni komunikace vyvýšen o cca. 0,2m podla  a garáž 
mírn� nad terén +0,150.  
 Hmota novostavby rodinného domu je orientována tak, že v�tšina pobytových 
místností má okenní otvory orientovány sm�rem na východ ke komunikaci,západ do zahrady 
situované za domem.V 1.NP  je garáž a vchodové dve�e . V západní stran� je zimní zahrada a 
technická místnost.  
 Garáž je výškov�  ve stejné úrovni podlahy,jako 1.NP, p�ekonání výškové úrovn� od 
terénu je zajišt�no rampou. Gráž  je funk�n� propojena s RD.  
 Do RD se vstoupí p�ímo z ulice do zádve�í ,ze kterého je vstup do garáže a na chodbu 
z chodby schodišt�m do 2NP dále na wc do zimní zahrady a do technické mítnosti.. 

 Ve 2.NP je chodba se schodišt�m, ze které je vstup do koupelny,kuchyn�, obývacího 
pokoje a samostatné šatny. 

Ve 3.NP je chodba se schodišt�m, ze které je vstup do koupelny,pokoje a ložnice 

c)  technické �ešení stavby, popis pozemních staveb, �ešení vn�jších ploch: 

 Novostavba �adového rodinného domu je �ešena jako stavba nepodsklepená, založená 
na železobetonové základové desce podporované  základovými pasy. D�m má t�i nadzemní 
podlaží. P�i�emž t�etí podlaží je zvíšené podkroví. 
Obvodové zdivo je navržené z keramických blok� „heluz/porotherm“ systém pero – drážka 
tl.380mm a polystyrenového obvodového izola�ního plášt� tl 150mm. P�í�kové konstrukce 
jsou navržené rovn�ž v systému porotherm tl. 150mm.  
Strop nad 1.NP je navržen z karamických vložek MIAKO kladených na POT nosníky, které 
jsou  p�ebetonovány s kari sítí.. 
P�eklady nad otvory oken a dve�í budou zhotoveny z typových p�eklad� systému 
heluz/protherm..  
Nosná konstrukce st�echy je �ešena jako d�ev�ný krov p�ltové st�echy a Plochá st�echa která 
je nepochozí .Podhledy v podkroví jsou tvo�eny sádrokartonovými deskami Knauf do rastru z 
plechových profil� osazených k nosným konstrukcím – krovu st�echy 
Izolace st�echy se provede z pás� minerální vaty tl. 180 + 180mm, izolace obvodového plášt�



rodinného domu se provede z desek p�nového fasádního polystyrenu tl.150mm.  
Jako st�ešní krytina se použije  vlaknocementová st�ešní šablona a nebo pálená taška na  
la�ování. Jako pojistná hydroizolace se položí  dotyková  dif�sní fólie, pod tep.izolaci nad 
SDK se umístí parot�sná fólie. 
  
 Výpln� otvor� oken budou provedeny z tepeln� izolujících skel v hliníkových rámech 
arký� je konstruk�ního �ešení Jensen. Vnit�ní zdivo se opat�í vápennými omítkami, vn�jší 
plochy fasády se dokon�í tenkovrstvou omítkou strukturovanou.  

d)  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Dopravní napojení k parcele, kde se uvažuje realizace rodinného domu, je uvažováno 
po stávající obecní komunikaci  , která bude sloužit pro „p�ístup“ k novostavb� rodinného 
domu ,a na které se rovn�ž umis�uje sjezd k navrhovanému  rodinnému  domu.  
 Po stejných pozemcích je rovn�ž provedeno napojení a vedení p�ípojek za�ízení 
technické infrastruktury napojené z obecních stávajících �ad� technické infrastruktury uložené  
pod komunikací a chodníkem  
 K navrhovanému rodinnému domu je provedena p�ípojka vody, zemního plynu, 
p�ípojka elektrické energie a dále p�ípojka splaškové a deš�ové kanalizace.   
 Všechny tyto p�ípojky jsou provedeny napojením ze stávajících �ad� za�ízení 
technické infrastruktury. Prodloužení �ad� inženýrských sítí – za�ízení technické 
infrastruktury (nebo dodate�né zpevn�ní komunikace), k parcele, kde se má novostavba 
rodinného domu realizovat, se provád�t nemusí. Všechny �ady za�ízení technické 
infrastruktury byly již  

e)  �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dopravní 

 podmínek stanovených pro svažité území: 

 P�edm�tný rodinný d�m bude napojen domovními p�ípojkami na již provedené 
ve�ejné �ásti p�ípojek zemního plynu, vody, splaškové a deš�ové jednotné kanalizace. 
P�ípojka elektrické energie na rozvodnou sí� �EZ se provede napojením z pojistkové sk�ín�
umíst�né na hranici stavebního pozemku a ukon�í se v elektrom�rovém rozvad��i vedle PS na 
hranici pozemku.  

f)  vliv stavby na životní prost�edí: 

 Novostavba �adového rodinného nebude mít v�tší negativní vliv na životní prost�edí. 
Odpady ze stavby budou shromaž�ovány a ukládány na staveništi, které bude z�ízeno na 
parcele u stavby p�edm�tného rodinného domu .Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, 
t�ídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití �i likvidací odpad�
vzniklých na stavb� budou v kopiích p�edloženy p�i ukon�ení stavby ke kontrole stavebnímu 
ú�adu.  
 B�žný komunální odpad bude ukládán do k tomu ur�ené plastové nádoby na odpad, 
která bude pravideln� vyvážena sb�rným automobilem na �ízenou skládku komunálního 
odpadu.  

Nakládání s odpady dle zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých 
dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o odpadech): 

• s odpadem, který vznikne v rámci stavby a p�i provozu, bude nakládáno v souladu 
se zákonem o odpadech a s provád�cími p�edpisy vydanými na jeho základ�. Nakládání 
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpe�uje a zodpovídá za n� zhotovitel 
stavby. Za nakládání s odpady b�hem provozu za�ízení zodpovídá jeho provozovatel. 

• vznikající odpady budou t�íd�ny a dále využitelné odpady budou p�ednostn� p�edány 



k recyklaci a následnému využití. 
• nevyužitelné složky odpad� budou odstran�ny prost�ednictvím oprávn�né osoby nap�.   

na odpovídající skládce odpad� (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny  
S – OO, odpady kategorie nebezpe�ný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném 
za�ízení k tomu ur�eném podle zákona o odpadech.  

• p�i vzniku nebezpe�ných odpad� v rámci stavby i b�hem provozu objektu lze s t�mito 
odpady nakládat pouze se souhlasem v�cn� a místn� p�íslušného orgánu ve�ejné správy 
v oblasti odpadového hospodá�ství  

• po dokon�ení stavby budou p�edloženy doklady o zp�sobu využití nebo odstran�ní 
odpad�, které vznikly b�hem stavby 

g)  �ešení bezbariérového užívání stavby: 

 Navrhovaná stavba rodinného domu  není �ešena jako bezbariérová.  

h)  pr�zkumy a m��ení, vyhodnocení a za�len�ní výsledk� do PD: 

 V rámci provád�ných pr�zkum� bylo zpracováno m��ení p�dního radonu. 

 P�dní radon byl v p�edm�tné lokalit� vyhodnocen v množství odpovídající nízkému 
riziku,  
  
 Protokoly o provedených m��eních a zkouškách jsou sou�ástí dokladové �ásti této PD.  

i)  údaje o vyty�ení stavby, geodetické referen�ní body: 

 P�edm�tná parcela, kde se má realizovat výstavba rodinného domu, je umíst�na u 
místní komunikace a zelených pás� ,kde se nachází vedení stávajících �ad� za�ízení technické 
infrastruktury.  
 Stavební pozemek není v sou�asné dob�  oplocen .  

j)  �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory: 

 Navrhovaná stavba �adového rodinného domu je jediným stavebním objektem. 
Ve�ejné �ásti p�ípojek vody,plynu a kanalizace jsou již vybudovány.P�ípojka NN pro tento 
rodinný d�m v�etn� sjezdu, budou tvo�it druhý, samostatný stavební objekt. 

k)  vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

 Stavba nového rodinného domu samostatn� stojícího samotná nebude mít negativní 
vliv na okolní pozemky a stavby. Jako staveništ� bude využita pouze parcela, kde je navrženo 
umíst�ní novostavby rodinného domu a kde se v sou�asnosti nenachází žádné nadzemní �i 
podzemní vedení sítí technické infrastruktury ani jiná nadzemní �i podzemní stavba.  

2) Mechanická odolnost a stabilita: 
  

Pr�kazný statický výpo�et: 

 Uvedená nová stavba rodinného domu je zhotovena z konstruk�n� dostate�n� tuhých 
materiál� a pojiv, které jsou schopny zabezpe�it dostate�n� tuhou a stabilní konstrukci ,p�i 
dodržování p�edepsaných technologií pro jejich zpracování a zabudování.  

a)  Z�ícení stavby nebo její �ásti: 

 P�i použití navržených materiál� a pojiv a p�i dodržení všech pracovních postup� a 
obecných podmínek p�i výstavb� nem�že dojít k z�ícení žádných �ástí konstrukcí ani domu 
jako celku.  



b)  v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení: 

 Navrhovaná stavba rodinného domu uvažuje b�žné nahodilé zatížení stavebních 
konstrukcí dle p�íslušné �SN a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto 
zatížení jsou stavební konstrukce navrženy dostate�n�.  

c)  poškození jiných �ástí stavby nebo technického za�ízení anebo instalovaného 

vybavení v  d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce:  
 Neuvažuje se.  

d)  Poškození konstrukcí v p�ípad� neúm�rného rozsahu p�vodní p�í�iny:  

 Neuvažuje se.  

3) požární bezpe�nost: 
  
a) zachování nosnosti a stability konstrukcí po ur�itou dobu: 

 Veškeré stavebn� konstruk�ní prvky stavby uvažovaného rodinného domu jsou 
navrženy tak, aby vyhov�ly minimálnímu požadavku odolnosti konstrukcí na proho�ení.  
 K provedení izolace fasády musí být užito certifikovaných materiál�, které jsou 
samozhášivé.  

b)  omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�: 

 Omezení vzniku požárního rizika je dosaženo použitím certifikovaných materiál�
vykazující odolnost na proho�ení. Takto jsou navrženy veškeré stavební konstrukce a všechny 
stavební materiály. Garáž, je sou�ástí stavebního objektu a spole�n� s technickou místností je 
vyhodnocena jako potencionáln� nebezpená, opat�ení je umíst�ní samo�iných požárních 
hlási�� a hasicích p�ístroju.   

c)  omezení ší�ení požáru na sousední stavby: 

   

d)  umožn�ní evakuace osob a zví�at:  

 P�ípadná evakuace osob i zví�at je možná dve�mi v úrovni 1.NP. ,eventueln�
francouzskými dve�mi v úrovni 1.NP do zahrady a garáží.  

e)  umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany: 

 Zasahující požární technika v p�ípad� požáru tohoto rodinného domu s garáží, nebo 
požáru dom� sousedních, bude najížd�t k místu novostavby RD po místní komunikaci, ze 
které se má v rámci p�ípravy území provést nový sjezd.  
 V této komunikaci je rovn�ž osazen protipožární hydrant, do kterého bude možné v 
p�ípad� požáru napojit hasící techniku a bude sloužit jako zdroj požární vody. Komunikace 
jsou stávající. 

4) hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí: 
  
 P�edm�tná novostavba rodinného domu má vybudováno své samostatné sociální 
zázemí. Tento rodinný d�m má v 1.NP navrženo samostatné WC  a WC ve 2.NP. koupelna 
s WC je umíst�na v 3.NP. Koupelny i WC jsou napojeny na obecní zdroj pitné vody TUV 
bude provád�na v technické místnosti pomocí kotl�. Odpadní splaškové i deš�ové vody jsou 
svedeny domovní p�ípojkou do oddílných obecních kanalizací .  



 Komunální odpad bude ukládán do k tomu ur�ené plastové nádoby, kterou vyváží 
sb�rné vozy technických služeb. Navrhovaná novostavba rodinného domu nebude sloužit jako 
zdroj zne�išt�ní, nebude využíván jako místo pro realizaci výroby, skladování škodlivin �i 
zdroj jiných škodlivých látek �i výroby.  

5) bezpe�nost p�i užívání: 
  
 Použití navržených materiál�, dodržení p�edepsaných pracovních podmínek a 
realizace stavby v souladu s touto projektovou dokumentací bude zaru�ovat bezchybné a 
bezproblémové využívání navrhovaného samostatn� stojícího rodinného domu s garáží pro 
ú�el, pro který je navržen – pro ú�ely bydlení.  

6) Ochrana proti hluku: 
  
 Parcela, kde se má novostavba rodinného domu s garáží realizovat se nachází v 
lokalit�, u které neprochází žádná frekventovaná komunikace, nenachází se zde žádný objekt 
s hlu�nou výrobou �i jiné za�ízení, které by bylo možno ozna�it za možný zdroj hluku �i 
vibrací.  

7) Úspora energie a ochrana tepla: 
  
a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov, spln�ní požadavk� na úspory 

tepla: 

 Výb�r stavebních materiál� a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo 
cílen� dosaženo maximáln� možných hodnot na úsporu tepla p�i rozumné cen� na po�ízení 
t�chto konstrukcí.  
 Obvodový pláš� je �ešen z keramických tvárnic tl.380mm se zvýšenou tepelnou 
odolností a dále je navržena termická fasáda z desek p�nového polystyrenu tlouš�ky 150mm. 
V podlaze jsou navrženy desky podlahového polystyrenu o tlouš�ce minimáln� 70mm. 
Podhledy podkroví  jsou navrženy z desek SDK s tepelnou izolací z minerální vaty tl.180 + 
180mm.  
 Volba t�chto materiál� zaru�uje tepelný odpor pod doporu�enou hodnotu. Navrhované 
stavební konstrukce jsou vyhovující. 
b)  stanovení celkové energetické spot�eby stavby:  

 Celková energetická spot�eba stavby nového samostatn� stojícího rodinného domu 
byla výpo�tov� ov��ena a zjišt�ný tepelný odpor je v souladu s doporu�enými hodnotami 
p�íslušné �SN.  

8) �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a  orientace: 
  
 Jedná se o b�žný �adový rodinný d�m s garáží. Stavebník, ani ostatní jeho rodinní 
p�íslušníci nejsou osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  
 Z tohoto d�vodu není rodinný d�m �ešen jako bezbariérový.  



9) ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí: 
  
 Byly provedeny p�edb�žné pr�zkumy a  radonové m��ení.  
 Radonový index byl vyhodnocen jako nízká zát�ž.  

10) ochrana obyvatel: 
  
 Navrhovaná stavba p�edm�tného �adového rodinného domu je umíst�na v lokalit�, kde 
je doposud platným územním plánem navrženo umíst�ní stavebních objekt� pro bydlení 
(rodinné domy). Umíst�ní stavby RD je v souladu s územním plánem i s koncepcí vývoje 
území v této oblasti.  
 Místo samo se nachází v zastav�ném území m�sta Brna, místní �ást Židenice, v 
dosahu stávajících dopravních systém� i v míst�, kde je možné uvažovat s dojezdem aut a 
další techniky hasi�ského záchranného sboru �i vozidel první pomoci.  
   

11) inženýrské stavby: 
  
a) odvodn�ní území: 

 Deš�ové a splaškové vody z navrhované novostavby rodinného domu budou svedeny 
novými kanaliza�ní p�ípojkami  DN PVC 150 ,  
b)  zásobování vodou: 

 K navrhovanému rodinnému domu je provedena nová p�ípojka vody, která se napojí 
ze  stávajícího m�stského �adu , Navrhovaná novostavba rodinného domu má vybudovanou 
samostatnou vodovodní p�ípojku ukon�enou vodom�rnou soupravou v garáži. Vodom�r bude 
umíst�n v prostoru garáže  odtud se provede napojení vodovodní p�ípojky na vnit�ní rozvody 
vody v dom�.  

c)  zásobování energiemi: 

 Provede se napojení navrhované novostavby rodinného domu na distribu�ní kabel 
�EZ. Distribuce. Pojistková sk�í� je umíst�na na fasád� objektu. 
 P�ípojka st�edotlakého plynovodu je rovn�ž vybudována a ukon�ena za hranicí 
pozemku. Sk�í�ka s HUP se zabuduje  do fasády v uli�ní �ásti budovy, kde bude plynom�r 
voln� p�ístupný , tak jako ER.Vytáp�ní a oh�ev TUV bude zajišt�no plynovým kondenza�ním 
kotlem se zásobníkem TUV o výkonu 28 KW ,který se umístí do technické místnosti. 

d)  dopravní �ešení: 

 K navrhovanému rodinnému domu se provede sjezd ze stávající místní obslužné 
komunikace v ulici Otakara Šev�íka ,navazující na ostatní komunikace.  

e)  povrchová úprava okolí stavby, vegeta�ní úpravy: 

 Z uli�ní strany objektu se provede dlážd�ná rampa ze zámkové dlažby ze strany do 
zahrady okapový chodník 

f)  elektronická komunikace: 

 P�edpokládá se z�ízení vzdušné p�ípojky na mezinárodní po�íta�ovou sí�. Konkrétní 
technické �ešení doposud nebylo jednozna�n� ur�eno. P�edpokládá se, že spojení bude 
provedeno p�es mobilního operátora, který má v dané oblasti kvalitní signál.  



12) výrobní a nevýrobní technologie a za�ízení staveb: 
  
 Jedná se o stavbu ur�enou k bydlení – klasický rodinný d�m, ve kterém nebudou 
osazeny žádné výrobní ani strojní za�ízení, ani stroje ani sklady. Rodinný d�m obsahuje jednu 
bytovou jednotku ur�enou k trvalému bydlení jedné rodiny.  



 Technická zpráva 

 architektonické a stavebn� technické �ešení: 
  
a) ú�el objektu: 

Novostavba �adového rodinného domu je navržena na parcele �. 1650,3195 obce Brna místní 
�ást Brno Židenice Rodinný d�m bude sloužit výhradn� pro ú�ely bydlení stavebníka a jeho 
rodinných p�íslušník�. Rodinný d�m bude obsahovat pouze jednu bytovou jednotku a garáž 
pro jeden osobní automobil.  
  
b) zásady architektonického, funk�ního a dispozi�ního �ešení, výtvarného �ešení, 

�ešení  p�ístupu do stavby a možného p�ístupu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Navrhovaný rodinný d�m je �ešen jako �adový, t�ípodlažní s  pultovou st�echou a plochou 
st�echo. s využitým podkrovým , nepodsklepený, s jednou bytovou jednotkou a garáží 
funk�n� propojenou s RD.   
 Vstup do domu i vjezd do garáže je orientován ke stávající místní komunikaci, která 
bude  sloužit jako p�ístupní k navrhované novostavb� rodinného domu.  
 P�dorysn� má navrhovaný d�m tvar obdélníka, p�i�emž p�dorysn� z n�ho vybíhá  
hmotov� arký .Okna jsou orientována sm�ry východ,západ sokl  je obložen obkladem 
z lomového kamene zbytek domu je omítnut a nabarven šedou fasádní strukturovanou 
omítkou.. 
D�m není podsklepen a je oproti úrovni komunikace vyvýšen o cca. 0,2m podla  a garáž 
mírn� nad terén +0,150.  
 Hmota novostavby rodinného domu je orientována tak, že v�tšina pobytových 
místností má okenní otvory orientovány sm�rem na východ ke komunikaci,západ do zahrady 
situované za domem.V 1.NP  je garáž a vchodové dve�e . V západní stran� je zimní zahrada a 
technická místnost.  
 Garáž je výškov�  ve stejné úrovni podlahy,jako 1.NP, p�ekonání výškové úrovn� od 
terénu je zajišt�no rampou. Gráž  je funk�n� propojena s RD.  
 Do RD se vstoupí p�ímo z ulice do zádve�í ,ze kterého je vstup do garáže a na chodbu 
z chodby schodišt�m do 2NP dále na wc do zimní zahrady a do technické mítnosti.. 

 Ve 2.NP je chodba se schodišt�m, ze které je vstup do koupelny,kuchyn�, obývacího 
pokoje a samostatné šatny. 

Ve 3.NP je chodba se schodišt�m, ze které je vstup do koupelny,pokoje a ložnice 
    
  Rodinný d�m s garáží není �ešen pro pohyb imobilních osob.  

Novostavba �adového rodinného domu je �ešena jako stavba nepodsklepená, založená na 
železobetonové základové desce podporované  základovými pasy. D�m má dv� nadzemní 
podlaží. A obytné podkroví. 
Obvodové zdivo je navržené z keramických blok� „heluz/porotherm“ systém pero – drážka 
tl.380mm a polystyrenového obvodového izola�ního plášt� tl 150mm. P�í�kové konstrukce 
jsou navržené rovn�ž v systému porotherm tl. 150mm a sádorkarotonových p�ícek knauf.  
Strop nad 1.NP je navržen z karamických vložek MIAKO kladených do žeber které jsou  



p�ebetonovány s kari sítí.. 
P�eklady nad otvory oken a dve�í budou zhotoveny z typových p�eklad� systému 
heluz/protherm..  
Nosná konstrukce st�echy je �ešena joko d�ev�ný krov pultové st�echy.Podhledy v podkroví je 
tvo�eno sádrokartonovými deskami Knauf do rastru z plechových profil� osazených k nosným 
konstrukcím – krovu st�echy 
Izolace st�echy se provede z pás� minerální vaty tl. 180 + 180mm, izolace obvodového plášt�
rodinného domu se provede z desek p�nového fasádního polystyrenu tl.140mm.  
Jako st�ešní krytina se použije  vlaknocementová st�ešní šablona a nebo pálená taška na  
la�ování. Jako pojistná hydroizolace se položí  dotyková  dif�sní fólie, pod tep.izolaci nad 
SDK se umístí parot�sná fólie.Plochá st�echa nad �ástí objektu je nepochozí k opravám slouží 
vlez stropním sv�tlíkem. 
  
 Výpln� otvor� oken budou provedeny z tepeln� izolujících skel v hliníkovýchrámech. 
Vnit�ní zdivo se opat�í vápennými omítkami, vn�jší plochy fasády se dokon�í tenkovrstvou 
omítkou strukturovanou.  

c) kapacita objektu, užitkové plochy, zastav�né plochy, osv�tlení a oslun�ní: 

Celková plocha domu �iní 77.982m2, celkový, plocha parcely �iní 150,6 m2 procento 
zastav�né plochy je 51% 
 V navrhovaném rodinném dom� je navržena jedna bytová jednotka a garáž pro 
jeden osobní automobil,která není funk�n� propojena s RD..  
 Realizací navrhovaného �adového rodinného domu s garáží nedojde k zastín�ní 
stávajících oken stávajících staveb v okolí ani k nadm�rnému zastínení sousedních pozemk�.  
 Všechny pobytové místnosti v navrhovaném rodinném dom� jsou osv�tleny a 
odv�trány otvory oken a dve�í.  

d) technicko konstruk�ní �ešení stavby: 

- zemní práce: 

 Na stavební parcele d�íve stál objekt který byl odstran�n podloží pod budoucí stavbou 
není homogenní a je tvo�enou stavební sutí.P�i návrhu základ� bylo bráno na z�etel založení 
sousedních objekt� které jsou �áste�n� podsklepeny. 

- betonáž základových pas� a desky: 

 Betonáž základových pas� se provede na podsyp ze št�rkodrt� a to v tlouš�ce 
minimáln� 0,15m. P�ed provedením betonáže se musí provést osazení chráni�ek pro prostupy 
odpad� ležaté kanalizace, p�ívod� pro p�ípojky vody, zemního plynu a elektrickou energii.  
 Podzemní �ást základ� se použije beton minimáln� t�ídy B 10,5,se provede pás dále se 
betonuje pomocí ztraceného bend�ní z betonových tvarovek. nadzemní �ást základ� se 
zhotoví z betonu prostého, št�rkopískového minimáln� t�ídy B 12,5. Betonáž základové desky 
se provede do bedn�ní s výztuží ze sít� z železných drát� spojených sva�ováním.  
 Pod stropy v 1.NP a konstrukcemi krovu v ukon�ujícím v�nci pod pozednicemi se 
zhotoví ztužující železobetonové v�nce s vloženou armaturou z betoná�ské ocele. 
 V rámci betonáže základ� se musí po obvodu p�ed betonováním pas� osadit zemnící 
pásek pro napojení bleskosvodu a uzemn�nní elektroinstalace. 
 Dále se musí provést osazení chráni�ek pro napojení ležaté splaškové kanalizace a 
dále chráni�ek pro prostupy p�ípojek za�ízení technické infrastruktury – p�ípojek vody, 
zemního plynu a vody. Schodišt� je navrženo jako montované , je však pot�eba porvést 



pot�ebný základ . 

- izolace proti zemní vlhkosti a vod�: 

 Na vyzrálou betonovou základovou desku se provede nát�r asfaltovou penetrací a na 
ni po vyschnutí pokládka vlastního hydroizola�ního souvrství s p�eložením minimáln� 0,25m. 
Použije se hydroizola�ní folie.  

- svislé konstrukce: 

 Obvodové svislé konstrukce jsou zhotovené z keramických blok� „Heluz/Porotherm“ 
tl.380mm systém pero-drážka. P�í�kové konstrukce jsou navržené rovn�ž v systému 
heluz/porotherm tl. 300 a 200mm.V 2. A 3. NP jsou p�í�ky vyrobeny z SDK desek systému 
Knauf. U tohoto systému je nutné použít originální pojiva postupovat v souladu s pokyny pro 
montáž. 

- vodorovné konstrukce: 

 Strop nad 1.NP a 2.NP je navržen z keramických vložek MIAKO uložených do 
žel.betonových žeber.P�eklady nad otvory oken a dve�í budou zhotoveny z typových p�eklad�
systému heluz/protherm. V úrovni stropu  nad 1.NP a 2.NP v ukon�ujícím pásu pod 
pozednicemi  se zhotoví železobetonový v�nec.  

- konstrukce tesa�ské: 

 Nosná konstrukce st�echy je �ešena joko d�ev�ný krov pultové st�echy .Podhled v 
podkroví je tvo�en sádrokartonovými deskami Knauf do rastru z plechových profil�
osazených k nosným konstrukcím – krovu st�echy  
  

- konstrukce sádrokartoná�ské: 

 Podhledy v 1.NP 2.NP a 3.NP jsou �ešeny v sádrokartonovém systému „Knauf“ GKF 
s využitím protipožárního sádrokartonových desek do rastru z plechových nosných profil�.  
 Rastr nosi�� sádrokartonového podhledu se p�ipevní na konstrukce krovu zav�šením 
p�es ocelová lanka. V koupeln� a v místnostech, kde se p�edpokládá vznik v�tšího množství 
vodních par a vody se použije vlhkuodolný sádrokartonový podhled.  
 Pod sádrokartonové desky se musí vsadit parot�sná zábrana a to p�iložením na desky 
tepelné izolace. Parot�sná zábrana se musí p�elepit oboustrannou páskou. V 2.NP a 
v podkroví jsou ze SDK �ešeny p�í�ky a instala�ní šachty. 

  

- konstrukce záme�nické: 

 Jedná se p�edevším o arký� který je vyroben z lehkých ocelových profil� Jensen a je 
veden jako samostatný výrobek .Arký� je upevn�ný na nosnou stropní konstrukci a je �áste�n�
p�ed ní p�edložený.Je opt�en sklen�ným oplášt�ním z nepr�hledného transparentního skla a 
z okenních výplní. Dále se jedná o schodišt�, zábradlí u vnit�ního schodišt� do 2.NP a 3.NP , 
zábradlí u francouského okna ve 2.NP a 3.NP a drobné výrobky. 

- konstrukce truhlá�ské: 



 Truhlá�sky jsou zpracované obložky ost�ní dve�ních otvor� uvnit� domu a vlastní 
dve�ní k�ídla vnit�ních dve�í. Tyto jsou navržené jako plná i prosklenná.Obložení podhled�
p�esah� krovu.  

- st�ešní pláš�: 

 St�ešní pláš� sedlové st�echy bude krytý st�ešní krytinou 
CETRIS/TONDACH/BRAMAC v provedení glazovaném, odstín �erná, osazenou na systém 
st�ešních latí a kontralatí s vloženou difúzní fólií. Difúzní folie bude v provedení „kontaktní“. 
Plochá st�echa bude provedena jako jednopláš�ová konstruk�ní st�echa systému dektrade  

- omítky vnit�ní a venkovní: 

 Vnit�ní svislé obvodové a p�í�kové zdivo je dokon�eno vrstvou štukové vápenné 
omítky. Venkovní omítka, dokon�ující kontaktní zateplovací systém je provedena jako 
tenkovrstvá, hladká, probarvená ve hmot�.  

- tepelné izolace st�na, podlah a podhled�: 

 V podlahách je vložen tužený p�nový polystyrén podlahový tl.70mm . Podhled 
podkroví je zateplen minerální vatou v tl. 180 + 180mm.Pod izolaci se vloží parot�ná fólie 
odd�lující desky  SDK .St�ny obvodového plášt� se dodate�n� opat�í kontaktním 
zateplovacím systémem z desek fasádního polystyrenu tlouš�ky izolantu 150mm.  

- obklady tvrdé: 

 St�ny koupelny a WC jsou až po úrove� strop� dokon�eny keramickým obkladem. 
Podlahy koupelny, WC a chodeb jsou dokon�eny keramickou dlažbou.  
 Venkovní soklové partie domu se opat�í obkladovými pásky, nebo nát�rem odolným 
proti odst�ikující vod�, nalepenými na termickou fasádu, respektive na desky z extrudovaného 
(zemního, tuženého) polystyrenu.  

- konstrukce klempí�ské: 

 Veškeré klempí�ské prvky – svody a okapy, oplechování atiky a st�echy, a podobn�
jsou �ešené z m�d�ného plechu v podobném odstínu, jakou bude mít klempí�ské prvky – 
parapety u okenních otvor� a podobn�. 

- výpln� otvor�: 

 Okna jsou opat�ena okenními k�ídly osazenými v hliníkových  rámech s izola�ním 
dvojsklem. Vstupní a balkónové dve�e jsou osazeny hliníkovými dve�ními k�ídly 
v hliníkových  rámech.  

- nát�ry: 

 Veškeré d�ev�né konstrukce jsou dokon�ené ochrannými nát�ry proti d�evokaznému 
hmyzu a houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokon�eny základním a vrchním 



nát�rem.  

- malby:  

 Povrchy vnit�ních st�n opat�ených omítkami se dokon�í po dvojnásobném 
pato�okování vápennou vodou vnit�ními nát�ry.  

- vnit�ní vybavení: 

 Vnit�ní vybavení p�edstavuje kuchy�skou linku,kondenza�ní plynový kotel se 
zásobníkem TUV, osazení p�edm�t� ZTI, baterií a p�íslušenství.  

 Veškeré práce HSV i PSV jsou b�žného charakteru. Realizace stavby se p�edpokládá 
oprávn�nou firmou. Práce se mohou za�ít realizovat až po vydání „povolení“ stavby místn�
p�íslušným stavebním ú�adem. 
e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�: 

 Obvodový pláš� je navržen z keramických blok� systému „porotherm“. Ten 
samostatn� jako tepeln� izola�ní prvek vyhoví. S dodate�ným zateplením deskami fasádní 
polystyrenu tl.150mm se zvýší jeho tepeln� izola�ní vlastnosti.  
 V podlahách je navržen podlahový polystyrén tl. 70mm.Podhled podkroví je zateplen 
minerální vatou ISOVER v tl. 180 + 180mm.Pod izolaci se vloží parot�ná fólie.Výpln� otvor�
jsou tvo�eny tepeln� izolujícími skly typu diterm v plastových rámech. 

f) založení objektu: 

 Stavba rodinného domu bude založena na základových pasech z prostého betonu 
založených v nezámrzné hloubce, dále je pot�eba prát v úvahu hloubku založení sousedních 
objekt� a z nich vyvodit pot�ebnou hloubku založení v místech styku zdí.dále je pot�eba 
dodržet dilata�ní spáru mezi budovami i mezi základy 
 Obvodové konstrukce se budou realizovat na základovou desku zhotovenou z armovaného 
železového betonu.   
 Konkrétní hloubku založení a p�ípadnou úpravu založení a výkop� základových pas�
je nutné konzultovat s autorizovaným statikem a zohlednit konkrétní podmínky terénu v míst�
stavby. Zápis o p�ejímce základové spáry autorizovaným statikem musí být proveden ve 
stavebním deníku.   

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí: 

 Rodinný d�m je ur�en pro ú�ely bydlení. Jako takový nebude sloužit pro ú�ely 
výroby,  skladování nebezpe�ných �i škodlivých látek.  
 Vliv navrhované stavby p�edm�tného rodinného domu na životní prost�edí je nulový.  



h) dopravní �ešení: 

 P�íjezd a p�ístup k navrhované stavb� rodinného domu  je �ešen samostatným sjezdem 
navazujícím na stávající obecní asf.komunikaci, podél níž je realizováno rovn�ž vedení všech 
místn� se vyskytujících za�ízení technické infrastruktury.  

i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy prost�edí, protiradonová opat�ení: 

 V rámci plánované výstavby tohoto �adového rodinného domu na parcele �. 480/7 byl 
proveden p�edb�žný pr�zkum  radonového m��ení .  
 Radonový index byl zhodnocen jako nízká zát�ž..  
 Navrhovaná stavba RD se nenachází na poddolovaných pozemcích.  
Není nutné �ešit. Seismicita je nulová. Rovn�ž se ne�eší. Bezpe�nostní pásma nevznikají ani 
se do stávajících bezpe�nostních pásem nezasahuje.  

j) dodržení obecných podmínek na výstavbu: 

 Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými technickými 
podmínkami na výstavbu a s dalšími obecn� závaznými p�edpisy týkajících se navrhování, 
stavby, užívání a dalších opat�ení staveb pro bydlení.  



ZÁV�R 

Cílem této bakalá�ské práce bylo vytvo�ení projektu rodinného domu v proluce .  
K tomuto projektu byly vytvo�eny studie, projektová dokumentace pr�vodní a technické 
zprávy, tepeln� technické a akustické posouzení a požární zpráva.�
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