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Abstrakt:  

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v Borači. 

Cílem je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Obsahem práce 

jsou studie, výkresová a textová část.  

Novostavba je určena pro trvalé bydlení 4-6-i členné rodiny. Jedná se o 

samostatně stojící dům s půdorysným rozměrem 10,5x13m. Objekt má 2 nadzemní 

podlaží, přízemí a obytné podkroví. Budova je zděná z keramických tvárnic Heluz a má 

sedlovou střechu. Zastřešení je tvořeno dřevěným krovem s hambálkovou soustavou. 

Objekt se nachází na již zastavěném pozemku na mírně svažitém terénu.  
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Abstract:  

The topic of this thesis is to design the new building of the house in Borač. The 

aim is to develop project documentation for building construction. The work includes 

studies , drawings and text. 

The new building is intended for permanent housing of four to five - member 

family. It is a detached house with a plan dimensions of 10,5 x 13m . The building has 

2 floors, grand, floor and attic . The building is brick of ceramic blocks and has gabled 

roof. roof structure consists wooden truss with collar system. The building is located on 

built-up land on slightly sloping terrain. 
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Úvod:  
 

V této práci se budu zabývat návrhem novostavby rodinného domu v Borači. 

Součástí je vypracování projektové dokumentace. Rodinný dům má 2 nadzemní 

podlaží a sedlovou střechu. Budova je zděná zděná z keramických tvárnic. Celý objekt 

je řešen v systému Heluz. Objekt je určen pro trvalé bydlení 4-6-i členné rodiny. Dům 

se nachází na již zastavěném pozemku na mírně svažitém terénu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

1. identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I Č, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a p říjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě 
s vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace, dále  jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 

 
1.1  Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:  Rodinný dům v Borači 

Místo stavby: k. ú. Borač, parcelní číslo 481/3 

Kraj:  Jihomoravský 

 

1.2 Identifikační údaje investora: 

Stavebník:  Žaneta Egerová, Borač 79, 592 61 

 

1.3  Identifikační údaje zhotovitele dokumentace: 

 Zodpovědný projektant:  Petr Beran v seznamu ČKAIT veden pod číslem 107015 

  Tišnov 86, 666 01 

 Vypracoval:  Tereza Egerová, Borač 79,592 61 

 

1.4. Základní charakteristika stavby 

Jedná se o výstavbu RD. Objekt je zděný, má 2 nadzemní podlaží a sedlovou 

střechu. Parkovací stání je řešeno pod přístřeškem přiléhajícím k objektu. V 1NP se 

nachází technická místnost, sklad, pracovna, jídelna s kuchyní, obývací pokoj, 

koupelna, wc, komora a spíž. V 2NP jsou dva pokoje, ložnice se samostatnou šatnou, 

koupelna a sklad. Objekt je určen pro trvalé bydlení 4-6-i členné rodiny. 

 
2. údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 
 
2.1. Dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek je v územním plánu evidován jako zastavěné území. Na pozemku se 

nachází rodinný dům a sklad. Část pozemku, kde se bude stavba realizovat je nyní 

využíván jako louka.  Terén je zde mírně svažitý se sklonem asi 6°. 

 

Plocha pozemku: 2954,0 m2 

Zastavěná plocha: 170,24 m2 

Obestavěný prostor: 1251,26 m2 



2.2. Informace o stavebním pozemku 

 Výměra:  2954 m2 

 Katastrální území: Borač 607428 

 Číslo LV:  300 

 Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list:  STEP2880,Z.S.I-16-12 

 Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

 Druh pozemku: Ovocný sad 

 

2.3 Majetkoprávní vztahy 

Stavební pozemek je ve vlastnictví Bohumila Egera a Miroslavi Egerové. 

Sousední pozemky (číslo parcely-vlastník, druh pozemku): 

 39/6 - Obec Borač, zahrada 

 478/2- Kadla Vincenc, ovocný sad 

 803/1- Lesy České republiky, s.p.,vodní plocha¨ 

 43/1 - Babáčková Jitka, zahrada 

 485/2 – Babáčková Jitka, trvalý travní porost 

 481/1, 480 - Eger Bohumil, trvalý travní porost 

 
3. údaje o provedených pr ůzkumech o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
3.1 Provedené průzkumy 

- geodetické zaměření pozemku 

- inženýrsko-geologický průzkum 

- stanovení radonového indexu pozemku 

 

3.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je umožněn z místní komunikace navazující na silnici III. 

třídy. Přímo k objektu bude zbudovaná zámková dlažba, která bude napojena na 

stávající zpevněnou plochu na pozemku. 

 

3.3. Napojení na technickou infrastrukturu 

 Vodovodní přípojka bude napojena z veřejného vodovodního řádu obce. 

Napojení na NN bude provedeno novou nadzemní přípojkou ze stávajícího vedení E-

on. Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované plastové jímky na vyvážení. 

Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jámy. Plynovodní přípojka bude napojena na 

stávající NTL PE plynovodní řad. 



4. informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
 Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů 

státní správy. 

 
5. informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 
 Stavba byla navržena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,o územním 

plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. 

 
6. údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí, pop řípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebního zákona 
 

Pro obec Borač je schválený územní plán. Předmětná lokalita je součástí 

zastavěného území obce. 

 
  7. věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiná 

opat ření v dot čeném území 
 

Výstavba RD není nijak věcně a časově vázána na okolní výstavbu. Výstavbou ani 

provozem stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí nebo na stavby na 

sousedních pozemcích. 

 
8. předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 
 
8.1. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  06/2012 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 08/2013 

Předpokládaná lhůta výstavby:   15 měsíců 

 

8.2. Postup výstavby 

-  sejmutí ornice 

- výkopové práce 

-  provedení základů a základové desky 

-  hrubá stavba 1NP 

-  hrubá stavba 2NP 

- konstrukce zastřešení 

- práce vnitřní a dokončovací 

-  vnější dokončovací práce, úprava terénu 

 
 
 
 



9. statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše  budovy  
bytové či  nebytové v m 2,  a o počtu byt ů v budovách bytových a 
nebytových.  

 
9. 1. Statistické údaje 

Předpokládané náklady stavebních a montážních prací:  do 3. mil. Kč 

Zastavěná plocha:  136,5 m2 

Obestavěný prostor:  636,9 m2 

Zpevněné plochy:  163,8 m2 

Užitná plocha:   242,2 m2  

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 15. 5. 2012                    ……….…………… 

         Tereza Egerová 



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
Název stavby:  Rodinný dům v Borači 

Místo stavby: k. ú. Borač, parcelní číslo 481/3 

Kraj:  Jihomoravský 

Stavebník:  Žaneta Egerová, Borač 79, 592 61 

 Zodpovědný projektant:  Petr Beran v seznamu ČKAIT veden  

  pod číslem 107015, Tišnov 86, 666 01 

 Vypracoval:  Tereza Egerová, Borač 79,592 61 

 Datum: květen 2012 

 
1.   Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení  

 
1.1 zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zón ě, 
 

Staveniště se nachází na zastavěné parcele č. 481/3 v obci Borač. Je zde 

mírně svažitý terén se sklonem cca 6°. Část pozemku, kde bude stavba realizována, 

byla doteď využívána jako louka. Před zahájením prací bude sejmuta ornice o tloušťce 

150mm. Příjezdová cesta na staveniště vede ze stávající zpevněné plochy na 

pozemku. 

 
1.2. urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících 
 

Jedná se o výstavbu rodinného domu. Novostavba má obdélníkový půdorys se 

zastavěnou plochou 10,5m x 13m. Objekt je má 2 nadzemní podlaží a sedlovou 

střechu se sklonem 30°. Venkovní omítka je barvy zelen é. Krytina je z betonových 

tašek Bramac barvy černé. Dřevěná okna a dveře budou v odstínu třešeň.  

Všechny zpevněné plochy kolem domu budou provedeny z betonové zámkové 

dlažby. Ostatní plochy kolem domu budou zatravněny. Objekt bude postaven na již 

zastavěném pozemku. Na pozemku se nachází rodinný dům a sklad. Část pozemku, 

kde se bude stavba realizovat je nyní využíván jako louka. Terén je zde mírně svažitý 

se sklonem asi 6°. Vzdálenost od budovy skladu nach ázející se na pozemku bude cca 

12m. Jinak se v přímém okolí nenachází žádný jiný objekt. Pozemek je situován podél 

silnice III. třídy. Příjezd k objektu bude umožněn nově zbudovanou zámkovou dlažbou 

napojenou na stávající zpevněnou plochu na pozemku. Parkovací stání je řešené pod 

dřevěným přístřeškem, přiléhajícím k objektu. 

 



1.3. technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a 
řešení vn ějších ploch, 
 

1.3.1. Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. cca 

150mm. Sejmutí ornice bude provedeno strojně. Ornice bude uložena na pozemku pro 

zpětné terénní úpravy. Základové rýhy budou provedeny strojně s ručním začištěním. 

Dále se strojně provedou výkopy v místě zámkové dlažby. Zemina z výkopů se použije 

z části na terénní úpravy. Přebytečná zemina se odveze na místo určení. 

 

1.3.2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové pasy 

Budou provedeny pod všemi nosnými zdmi, pod schodištěm a komínem. Jsou 

navrženy na únosnost zeminy 0,275MPa-viz. výpočet základů. Základová spára se 

nachází v nezámrzné hloubce. Základová deska tl.150mm bude z betonu třídy C16/20 

vyztužená KARI sítěmi 4/150x150mm.  

 

1.3.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z tvárnic Heluz Family 50 broušené. Vnitřní 

nosné zdivo z tvárnic Heluz 25 broušené. Tvárnice budou zděné na pěnu Heluz. 

V konstrukcích budou provedeny dveřní a okenní otvory, které budou překlenuty 

překlady Heluz 23,8. V obvodových zdech jsou překlady doplněny tepelnou izolací. 

Výpis překladů je uveden ve výkresech půdorysů. 

 

1.3.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými panely Heluz. Pozední věnec bude 

železobetonový z betonu C16/20 vyztužen dle statického výpočtu. Nosnou konstrukci 

podlah tvoří anhydritová směs v tl. 50 nebo 40mm dle typu povrchové vrstvy. 

 

1.3.5. Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C16/20 vyztuženo dle 

návrhu statika. Tloušťka schodišťové desky bude 150mm. Povrchová úprava schodiště 

bude dřevěná deska. 

 

1.3.6. Zastřešení 

Střecha je projektována jako sedlová se sklonem 30°. K onstrukce krovu je 

hambálková.  

 



1.3.7. Podhledy 

Podhled v podkroví je řešen sádrokartonovým systémem Rigips.. 

 

1.3.8. Komínové zdivo 

Komínové těleso je řešeno systémem Heluz Klasik. Půdorysný rozměr komína 

je 400x400mm, průměr šamotové vložky je 160mm. 

 

1.3.9. Příčky 

Příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic Heluz 11,5 a Heluz 8,0 zděných na 

pěnu Heluz. Nad příčkami tl. 115 mm jsou použity keramické překlady Heluz 11,5. Nad 

příčkami tl. 80mm jsou použity 2 ocelové profily 4x25mm uloženy na maltové lože. 

 

1.3.10. Podlahy 

Podlahu v zádveří, technické místnosti, skladu, koupelně a wc tvoří keramická 

dlažba. V ostatních místnostech jsou použity dřevěné desky. 

 

1.3.11. Instalační předstěny 

Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí a opláštěny 

sádrokartonem.  

 

1.3.12. Izolace 

Vzhledem ke střednímu radonovému riziku je použita protiradonová 

hydroizolace FATRAFOL 803. Základy jsou izolovány deskami Isover EPS Perimetr 

tl.60mm. Na izolaci překladů a věnců je použita izolace Isover EPS 100F. Střešní plášť 

je izolován tepelnou izolací Isover UNI tloušťky 200mm mezi krokvemi a 80mm pod 

krokvemi. Na izolaci podlahy v 1NP bude použit Isover EPS 200S tl.140mm. V podlaze 

2NP bude použita kročejová izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl.40mm. Jako pojistná 

hydroizolace bude použita fólie Bramac Universal. 

 

1.3.13. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použity dřevěná eurookna a dveře v barvě 

třešeň od firmy Oknostyl. Vnitřní dveře budou laminátové v barvě dubu s obložkovou 

zárubní.  

 

1.3.14. Povrchové úpravy 

Na venkovní omítku bude použita lehčená omítka Cemix v tloušťce 30mm. Na 

úpravu soklu bude použita dekorační soklová omítka Weber Marmolit. Vnitřní omítka 



na obvodové zdi bude jednovrstvá lehčená omítka Cemix v tl.20mm. Ostatní omítky 

budou jednovrstvé omítky strojní a ruční Cemix v tl.10mm. Pod keramický obklad bude 

použita jádrová omítka Cemix tl.20mm. Keramický obklad je použit v koupelnách, wc a 

v kuchyni za kuchyňskou linkou. 

 

1.3.15. Vnější plochy 

Zpevněná plocha okolo objektu bude provedena z betonové zámkové dlažby. 

Kolem domu bude proveden okapový chodník z kačírku šířky 500mm. Ostatní plochy 

budou zatravněné. Objekt bude oplocen dřevěným plotem výšky 1600mm-viz.výkres 

Situace stavby. 

 
1.4. napojení stavby na dopravní a technickou infra strukturu 

 
 Bude provedena nová příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby 

navazující na zpevněnou plochu na pozemku.  

 Vodovodní přípojka bude napojena z veřejného vodovodního řádu obce a 

ukončena vodoměrnou šachtou. Napojení na NN bude provedeno novou nadzemní 

přípojkou ze stávajícího vedení E-on. Dále bude zřízena nová přípojka napojena na 

stávající NTL PE plynovodní řad.  Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované 

plastové jímky na vyvážení. Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jámy. 

 
1.5. řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 
svážném území 
 

Bude provedena nová příjezdová komunikace z betonové zámkové dlažby 

navazující na zpevněnou plochu na pozemku. Vstup na pozemek je umožněn ze 

stávající zpevněné plochy na pozemku obce. Ta navazuje na státní komunikaci III. 

třídy. Podrobné řešení viz. výkres Situace stavby. Parkování u objektu je zajištěnu pod 

dřevěným přístřeškem přiléhajícím k objektu.  

 
1.6. vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

 
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. 

1.7. řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací, 
 
Daná stavba neřeší bezbariérové užívání. 

 

 



1.8. průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 
projektové dokumentace 
 

Na daném území byly provedeny tyto průzkumy: 

- geodetické zaměření území 

- radonový průzkum:  - zjištěn střední radonový index 

- inženýrsko-geologický výzkum – hladina podzemní vody v hloubce cca 7m 

- v úrovni základové spáry se nachází písčitá 

hlína -3. třída  těžitelnosti     

Výsledky průzkumů byly uvažovány v návrhu RD 

 
1.9. údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém, 
 

Vzhledem k jednoduchosti stavby bude pro vytýčení použit výkres situace PD. 

Referenční polohový systém S-JTSK. Výškopisný systém Bpv. 

 
1.10. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a 

technologické provozní soubory 
 

Stavba nemá v tomto směru zvláštní členění. 

 
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, resp. jejich 
minimalizace 

 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 
1.12. způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 

uveden v části F. 
 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi a dále 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. Zodpovědnost spočívá na zhotoviteli. 

 
2.   Mechanická odolnost a stabilita   

Průkaz statickým výpo čtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v pr ůběhu výstavby a užívání nem ělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení anebo 

instalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné konstrukce, 
d) poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině. 

 



Statický výpočet řeší samostatný projekt, který zpracuje specialista. 

 
3.   Požární bezpe čnost  
zachování nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu, 
a) omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě, 
b) omezení ší ření požáru na sousední stavbu, 
c) umožn ění evakuace osob a zví řat, 
d) umožn ění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 
Požární bezpečnost řeší samostatný projekt. 

 
 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 
 

Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení. Větrání je zajištěno 

okny. 

 
5.   Bezpečnost  p ři užívání  
 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná a odpovídá 

předepsaným normám. 

 
6.    Ochrana proti hluku  
 

Řeší samostatný projekt. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla  

 
7.1. spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 

porovnávacích ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické 
náročnosti budov 
 
Byl proveden výpočet energetického štítku obálky budovy- viz. samostatný projekt 

Tepelně technické posouzení. 

 
7.2.  stanovení celkové energetické spot řeby stavby. 

 
Dle energetického štítku obálky budovy se budova řadí do skupiny B-úsporná. 

 
8.   Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a 
orientace  
 

Projekt neřeší bezbariérové užívání stavby. 

 

 

 

 



9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolová ní, ochranná a bezpe čnostní 
pásma apod. 
 

Na základě radonového měření byl zjištěn střední radonový index. Proto byla 

použitá protiradonová izolace FATRAFOL 803. Dále se v území, nevyskytují žádné 

negativní vlivy vnějšího prostředí. 

 
10. Ochrana obyvatelstva  
 
spln ění základních požadavk ů na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva . 
 

Jsou splněny všechny požadavky na ochranu obyvatelstva. 

 
11. Inženýrské stavby  (objekty)  
 
11.1. odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

 
Dešťové vody jsou svedeny do vsakovací jámy.  

Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované plastové jímky. 

 
11.2. zásobování vodou 

 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád obce. Na pozemku bude zbudována 

vodvodní přípojka z HDPE 100 SDR 11, která bude ukončena vodoměrnou šachtou. 

Vodoměrná šachta bude plastová o průměru 1250mm a bude v ní osazena vodoměrná 

sestava. 

 
11.3. zásobování energiemi 

 
 Napojení na elektřinu bude provedeno novou nadzemní přípojkou NN ze 

stávajícího sloupu vedení E-on. Na hranici pozemku bude zřízena elektroměrná skříň, 

kde bude osazen elektroměr.  

Bude zřízena nová přípojka napojena na stávající NTL PE plynovodní řad. Hlavní 

uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 mm na 

hranici pozemku.  

 
11.4. řešení dopravy 

 
Příjezd na pozemek je umožněn z místní komunikace navazující na silnici III. třídy. 

Přímo k objektu bude zbudovaná zámková dlažba, která bude napojena na stávající 

zpevněnou plochu na pozemku. 

 



11.5. povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav, 
Všechna zpevněná plocha kolem domu bude provedena z betonové zámkové 

dlažby-viz situace. Ostatní plocha kolem objektu bude zatravněna. Kolem objektu bude 

zřízen dřevěný plot - viz. výkres Situace. 

 
11.6. elektronické komunikace. 

V objektu se nevyskytují. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě 
vyskytují)  
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry t echnologického 

zařízení, 
b) popis technologie výroby, 
c) údaje o po čtu pracovník ů, 
d) údaje o spot řebě energií, 
e) bilance surovin, materiál ů a odpad ů, 
f) vodní hospodá řství, 
g) řešení technologické dopravy, 
h) ochrana životního a pracovního prost ředí. 

 
Rodinný dům bude využíván pouze za účelem bydlení, tudíž není potřeba žádných 

výrobních a nevýrobních technologických zařízení staveb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 15. 5. 2012                    ……….…………… 

         Tereza Egerová 



Technická zpráva  
 

Název stavby:  Rodinný dům v Borači 

Místo stavby: k. ú. Borač, parcelní číslo 481/3 

Kraj:  Jihomoravský 

Stavebník:  Žaneta Egerová, Borač 79, 592 61 

 Zodpovědný projektant:  Petr Beran v seznamu ČKAIT veden  

  pod číslem 107015, Tišnov 86, 666 01 

 Vypracoval:  Tereza Egerová, Borač 79,592 61 

 Datum: květen 2012 

 
 

1. účel objektu 
 

Rodinný dům bude využíván pouze za účelem bydlení jedné rodiny (4-6 osob). 

 
2. zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného  řešení a  

řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orie ntace 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. Objekt má 

obdélníkový půdorys se zastavěnou plochou 10,5m x 13m, 2 nadzemní podlaží a 

sedlovou střechou. Venkovní omítka je barvy zelené. Krytina je z betonových tašek 

Bramac barvy černé. Dřevěná okna a dveře budou v odstínu třešeň.  

V 1NP se nachází technická místnost, sklad, pracovna, jídelna s kuchyní a 

obývací pokoj které jsou vzájemně propojeny skleněnými posuvnými dveřmi. 

Z kuchyně je přístup do spíže, z obývacího pokoje na terasu. V 1NP je také 

samostatné wc a koupelna se sprchovým koutem. Pod schody je komora. V 2NP jsou 

dva pokoje, ložnice se samostatnou šatnou, koupelna s vanou a sklad. Parkování je 

zajištěnu pod dřevěným přístřeškem přiléhajícím k objektu. 

Příjezdová komunikace a všechny zpevněné plochy kolem domu budou 

provedeny z betonové zámkové dlažby. Nová příjezdová komunikace bude navazovat 

na zpevněnou plochu na pozemku. Vstup na pozemek je umožněn ze stávající 

zpevněné plochy na pozemku obce. Ta navazuje na státní komunikaci III. třídy. Ostatní 

plocha kolem objektu bude zatravněna. Kolem objektu bude zřízen dřevěný plot výšky 

cca 1600mm. Podrobné řešení viz. výkres Situace. 

Objekt nevyžaduje bezbariérové řešení. 

 

 



3. kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslun ění,  
 

 Objekt je určen pro bydlení 4-6-i členné rodiny. 
 
            Zastavěná plocha:  136,5 m2 

Obestavěný prostor:  636,9 m2 

Zpevněné plochy:  163,8 m2 

Užitná plocha:   242,2 m2  

Počet podzemních podlaží: 0 

Počet nadzemních podlaží: 2 

 
Vstup do objektu je umožněn ze severní strany. Obývací pokoj s terasou a 

pracovna je orientován na jih, kuchyně na východ, koupelny a wc na západ. Ložnice a 

jeden pokoj mají okna orientovaná na východ, druhý pokoj na západ. Přirozené 

osvětlení a oslunění místností je zajištěno okny, která jsou dostatečně velká. V okolí 

objektu se nenachází žádné jiné objekty, které by bránili oslunění.  

4.  technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 

4.1. Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude provedena skrývka ornice v tl. cca 

150mm. Sejmutí ornice bude provedeno strojně. Ornice bude uložena na pozemku pro 

zpětné terénní úpravy. Základové rýhy budou provedeny strojně s ručním začištěním. 

Pod obvodovými zdmi budou rýhy do hloubky 1050mm a 550mm široké. Pod nosnými 

zdmi budou rýhy 850mm hluboké a 440mm široké. Déle se strojně provedou výkopy 

v místě zámkové dlažby. Pod pojízdnou plochou do hloubky 530mm, pod nepojízdnou 

260mm. Dle projektu strojně provedou výkopy pro inženýrské sítě.   Zemina z výkopů 

se použije z části na terénní úpravy. Přebytečná zemina se odveze na místo určení. 

 

4.2. Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z betonu C16/20. Základové pasy 

Budou provedeny pod všemi nosnými zdmi, pod schodištěm a komínem. Jsou 

navrženy na únosnost zeminy 0,275MPa-viz. Výpočet základů. Základ pod obvodovou 

zdí má šířku 440 a výšku 700mm,pod vnitřní nosnou zdí 400 a výšku 500mm, a 

schodištěm šířku 310 a výšku 300mm. Pod komínem je čtvercový základ 600x600 

výšky 500mm. Základy pod dřevěným přístřeškem budou mít rozměry 300x300mm a 

výšku 700mm. Podrobný výpočet viz. Výpočet základů. Základová spára se nachází 



v nezámrzné hloubce, 900mm pod terénem. Základová deska tl.150mm bude z betonu 

třídy C16/20 vyztužená KARI sítěmi 4/150x150mm. V základových pasech budou 

provedeny prostupy pro vedení přípojek a splaškové kanalizace. Umístění a rozměry 

prostupů viz. Výkres základů. Základ pod obvodovou zdí je zateplen izolačními 

deskami Isover EPS Perimetr tl. 60mm.Při realizaci základů bude pod obvodovou zdí 

provedena rýha tl.500mm,následně vložení izolačních desek a zabetonování. 

 

4.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové zdivo bude provedeno z  jsou tvárnic Heluz Family 50 broušené 

tl.500mm. Vnitřní nosné zdivo z tvárnic Heluz 24 broušené. Všechny tvárnice budou 

zděné na pěnu Heluz. V konstrukcích budou provedeny dveřní a okenní otvory, které 

budou překlenuty překlady Heluz 23,8. V obvodových zdech překlady doplněny 

tepelnou izolací tloušťky 140mm. Výpis překladů je uveden ve výkresech půdorysů. Při 

realizaci se bude postupovat dle předpisů výrobce. 

 

4.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena keramickými panely Heluz. Budou použity panely 

o šířce 700,900 a 1200mm. Délka vychází ze světlého rozpětí místnosti. Minimální 

uložení panelu je 115mm. Podrobný výpis  panelů viz. výkres Stropní konstrukce.  

Pozední věnec bude železobetonový z betonu C16/20 vyztužen dle statického 

výpočtu. Věnec je proveden po obvodu stropní konstrukce a doplněn o tepelnou izolaci 

tl.100 mm a věncovku Heluz.. Dále je věnec proveden na obvodové nadezdívce v 2NP 

pod uložením pozednice a ve vnitřní  nosné zdi pod uložením panelů. Výška věnce je 

250mm, přesné rozměry viz. výkres Stropní konstrukce. 

Nosnou konstrukci podlah tvoří anhydritová směs v tl. 50 nebo 40mm dle typu 

povrchové vrstvy. 

 

4.5. Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické z betonu C16/20 vyztuženo dle 

návrhu statika. Tloušťka schodišťové desky bude 150mm. Spodní schodišťové rameno 

je uloženo na základové konstrukci. Mezipodesta je uložena v nosném obvodovém 

zdivu. Horní schodišťové rameno je podporováno železobetonovým trámem. 

Povrchová úprava schodiště bude dřevěná deska. 

 



4.6. Zastřešení 

Střecha je projektována jako sedlová se sklonem 30°. K onstrukce krovu je 

hambálková. Pozednice o rozměrech 180x160mm budou uloženy na nadezdívce a 

kotveny závitovou tyčí do pozedního věnce po vzdálenostech 1,5m. Dále budou 

kotveny pomocí ocelového táhla do příček. Krokve o dimenzi 100x200mm jsou v každé 

vazbě staženy kleštinami. Kleštiny mají rozměry 80x180mm. Jedny kleštiny tvoří 

hambálek, další kleštiny jsou umístěny u vrcholu pod vrcholovou fošnou. Vodorovné 

ztužení krovu je zajištěno vrcholovou fošnou o rozměru 100x200mm a OSB deskami 

tl.15mm, které jsou hřebíky přibity na spodní kleštiny. Střešní plášť se skládá 

z betonových tašek BRAMAC, střešních latí a kontralatí 60x40mm,a pojistnou 

hydroizolací Bramac Universal.  

 

4.7. Podhledy 

Podhled v podkroví je řešen sádrokartonovým systémem Rigips. Na krokve jsou 

umístěny krokvové závěsy, na které jsou upevněny CD profily. Mezi závěsy je vložena 

tepelná izolace pod krokvemi tl.80mm. Mezi krokvemi je tepelná izolace tl. 200mm. Na 

CD profily je pomocí oboustranné pásky nalepena parozábrana Isover Vario. 

Podhledovou vrstvu tvoří sádrokartonové desky tl.12,5mm připevněné samořeznými 

šrouby do CD profilů. 

 

4.8. Komínové zdivo 

Komínové těleso je řešeno systémem Heluz Klasik. Půdorysný rozměr komína 

je 400x400mm, průměr šamotové vložky je 160mm.  

 

4.9. Příčky 

Příčky jsou tvořeny z keramických tvárnic Heluz 11,5 br. a Heluz 8,0 br. 

zděných na pěnu Heluz. Nad příčkami tl. 115 mm jsou použity keramické překlady 

Heluz 11,5. Nad příčkami tl. 80mm jsou použity 2 ocelové profily 4x25mm uloženy na 

maltové lože. Podrobný výpis překladů viz.výkresy půdorysů. 

 

4.10. Podlahy 

Podlahu v zádveří, technické místnosti, skladu, koupelně a wc tvoří keramická 

dlažba. V ostatních místnostech jsou použity dřevěné lamely. 

 

 



4.11. Instalační předstěny 

Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí a opláštěny 

sádrokartonem. Šířky předstěn jsou 200 a 150mm,podrobněji viz. výkresy půdorysů. 

 

4.12. Izolace 

Vzhledem ke střednímu radonovému riziku je použita protiradonová 

hydroizolace FATRAFOL 803. Izolace je z obou stran chráněna geotextílií FATRAFEX 

Základy jsou izolovány deskami Isover EPS Perimetr tl.60mm. Na izolaci překladů a 

věnců je použita izolace Isover EPS 100F. Střešní plášť je izolován tepelnou izolací 

Isover UNI tloušťky 200mm mezi krokvemi a 80mm pod krokvemi. Jako pojistná 

hydroizolace pod střešními latěmi je použita fólie Bramac Universal. Na izolaci podlahy 

v 1NP bude použit Isover EPS 200S tl.140mm. V podlaze 2NP bude použita kročejová 

izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl.40mm. 

 

4.13. Výplně otvorů 

V obvodových konstrukcích budou použity dřevěná eurookna a dveře v barvě 

třešeň od firmy Oknostyl. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem (Ug=0,8 

W/(m²K),Uw=1,1 W/(m²K)), téměř všechna jsou otevíravé a sklopné. Vnitřní dveře 

budou laminátové v barvě dubu s obložkovou zárubní a přechodovou lištou. Mezi 

obývacím pokojem jsou posuvné skleněné dveře vyráběné na míru. 

 

4.14. Povrchové úpravy 

Na venkovní omítku bude použita lehčená omítka Cemix v tloušťce 30mm. Na 

úpravu soklu bude použita dekorační soklová omítka. Vnitřní omítka na obvodové zdi 

bude jednovrstvá lehčená omítka Cemix v tl.20mm. Ostatní omítky budou jednovrstvé 

omítky strojní a ruční Cemix v tl.10mm. Pod keramický obklad bude použita jádrová 

omítka Cemix tl.20mm. Keramický obklad je použit v koupelnách a wc, v kuchyni 

za kuchyňskou linkou. Sádrokartonová deska v podkroví bude opatřena hloubkovou 

penetrací Primalex a na ni nanesen malířský nátěr. 

 

4.15. Vnější plochy 

Zpevněná plocha okolo objektu bude provedena z betonové zámkové dlažby. 

Terasa a pochůzí chodník bude z dlažby tl.60mm, prostor pro parkovací stání z dlažby 

tl.80mm. Kolem domu bude proveden okapový chodník šířky 50mm. Bude tvořen 

kačírkem tl. 100mm uloženým na geotextílii. Všechny zpevněné plochy budou 



lemovány betonovým obrubníkem šířky 50mm. Ostatní plochy budou zatravněné. 

Objekt bude oplocen dřevěným plotem výšky cca 1600mm-viz.výkres Situace. 

 

4.16. Vodovod 

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád obce. Na pozemku bude 

zbudována vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11, která bude ukončena 

vodoměrnou šachtou. Vodoměrná šachta bude plastová o průměru 1250mm a bude 

v ní osazena vodoměrná sestava. Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny 

z polypropylenových trubek. Jako tepelná izolace bude použita návleková izolace 

Mirelon. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. 

Dimenze trubek jsou označeny v příslušné projektové dokumentaci. 

 

4.17. Kanalizace 

Splaškové vody budou svedeny do nově zbudované plastové nepropustné 

jímky na vyvážení. Jímka bude plastová o užitném objemu 15m3 a rozměrech 

3500x2350x2000mm. Splašková voda z objektu bude vedena v plastovém potrubí DN 

150mm. Vnitřní kanalizace bude provedena z plastových trubek a bude odvětrána 

vývodem nad střechu. 

Dešťové vody jsou svedeny plastovým potrubím DN 150 do vsakovací jámy, 

popř. chytány pro další využit. 

 

4.18. Plynovod  

Bude zřízena nová přípojka napojena na stávající NTL PE plynovodní řad. 

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 

mm na hranici pozemku. Materiálem potrubí plynovodu uvnitř domu bude ocelové 

závitové potrubí spojované svařováním. Potrubí vedené v zemi vně domu bude 

provedeno z HDPE 100 SDR 11. 

 

4.19. Vytápění a příprava TUV 

Vytápění bude zajištěno teplovodními deskovými ocelovými radiátory. Zdrojem 

tepla bude plynový kondenzační kotel Therm 17 KDZ. Na něj bude napojen externí 

zásobník teplé vody OKC 125 NTR o objemu 125l.  Odkouření z plynového kotle je 

provedeno ocelovým potrubím vyvedeným nad střechu. Typ odkouření je 2x80 

sání/výdech.  

 



4.20. Elektroinstalace 

Napojení bude provedeno novou nadzemní přípojkou NN ze stávajícího sloupu 

vedení E-on. Na hranici pozemku bude zřízena elektroměrná skříň, kde bude osazen 

elektroměr. Dále bude veden podzemní kabel do elektrické rozvodné skříně, umístěné 

v technické místnosti objektu, kde ej také umístěn hlavní vypínač el. energie. Budou 

provedeny samostatně jištěné okruhy pro vytápění, kuchyňské spotřebiče, osvětlení, 

zásuvky. Rozvody budou vedené pod omítkami. 

 
5. tepeln ě technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

 
Tepelně technické vlastnosti řeší samostatný projekt Tepelně technické 

posouzení. Všechny konstrukce vyhovují na doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla dle ČSN 730540-2. 

 
6. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-geologického a 

hydrogeologického pr ůzkumu 
 

Objekt je založen na základových pasech. Při inženýrsko - geologické 

průzkumu byla stanovena únosnost základové zeminy na 275kPa. Na tuto únosnost 

byly navrženy základové pasy-viz. Výpočet základů.  Hladina podzemní vody se 

nachází v hloubce cca 7m pod terénem a neovlivňuje tedy základové poměry. 

Základová spára se nachází 900 mm pod terénem v nezámrzné hloubce. Podrobné 

řešení založení objektu viz. odst.4.2. 

 
7.  vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 

negativních ú činků  
 

 Výstavba objektu ani jeho užívání nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí. V průběhu výstavby se bude dodržovat zákon o odpadech č.185/2001Sb.  

 
8.  dopravní řešení  

 
K objektu bude vybudována nová přístupová komunikace ze zámkové dlažby 

šířky 3,5m. Ta bude navazovat na stávající zpevněnou plochu na pozemku. Přístup na 

pozemek je umožněn z místní komunikace, která navazuje na silnici III. třídy. 

Vzdálenost objektu od této silnice je cca 65m.  

 

 

 

 



9. ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí, protiradonová 
opat ření  
 

Na základě radonového měření byl zjištěn střední radonový index. Proto byla 

použitá protiradonová izolace FATRAFOL 803. Dále se v území, nevyskytují žádné 

negativní vlivy vnějšího prostředí. 

 
10. dodržení obecných požadavk ů na výstavbu. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcími vyhláškami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 15. 5. 2012                    ……….…………… 

         Tereza Egerová 



Závěr:  
 

Byla vypracována projektová dokumentace pro novostavbu rodinného domu 

v Borači. Součástí práce jsou studie, výkresová část a textová část. V textové části je 

řešeno například tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a 

akustické posouzení. Byla také vypracována seminární práce na téma stropní 

podhledy.  
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