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Abstrakt 

Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v katastrálním území obce Bratčice, 
kraj Jihomoravský. Dům je v řadové stávající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 
Objekt není podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází vstup, garáž a hlavní denní zóna. Ve druhém nadzemním podlaží je ložnice, 
pokoje, pracovna a technická místnost. Objekt je řešen převážně ze zděného systému 
Porotherm. Střecha je pultová s vikýřem a plochá. Obvodový plášť je řešen jako kontaktní 
zateplovací systém nebo jako provětrávaná fasáda.  
  

Klíčová slova 

rodinný dům, nepodsklepený, plochá střecha, pultová střecha, atrium, řadová zástavba, 
garáž, stěnový systém, kontaktní zateplovací systém  
  

  

  

Abstract 

The aim of the project is a new building of a family house in the cadastral area Bratčice, 
South Moravian Region. The house is in the row of existing development. It is designed 

for a family of four. The building has no basement and two floors. On the first floor there 

is an entrance, garage and main day area. On the second floor there is a bedrooms, work 

room and utility room. The building is designed mainly in wall system of Porotherm. There 

is a shed roof with a dormer and flat roof. The facade is designed as an external thermal 

insulation composite system or as a ventilated facade.  
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system, external thermal insulation composite system  
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Úvod: 

 

 Cílem zadaného tématu mé bakalářské práce „Rodinný dům Bratčice“ bylo 

navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a zpracovat projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby. 

 Objekt je situován v Jihomoravském kraji, v obci Bratčice. Jedná se o řadový 

nepodsklepený dům, který má dvě nadzemní podlaží. Součástí dispozice je i garáž pro 

jedno osobní vozidlo. Uprostřed dispozice se nachází atrium, které slouží pro osvětlení 

řadového domu a tím přispívá k lepší kvalitě bydlení. 

 Základy objektu tvoří základové pasy z prostého betonu v kombinaci z betonovými 

bednícími tvarovkami. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm. Střecha je 

z uliční strany pultová s plochým vikýřem z důvodu dodržení regulačního plánu obce a 

zachování venkovského charakteru stavby, ze strany dvorní je střecha plochá, jejíž nosnou 

konstrukci tvoří nosníky z lepeného dřeva. 
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2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

2.1.1 Identifikační údaje 

2.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Rodinný dům Bratčice 

Místo stavby: Bratčice 10, Brno – venkov, č. parcely 22, katastrální úřad 

pro Jihomoravský kraj 

2.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Václav Janošek, Dulánek 2, 615 00 Brno 

2.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:  Kateřina Pulgretová, Pastevní 6, 620 00 Brno 

 

2.1.2 Seznam vstupních podkladů 

Podklady použitými pro vypracování dokumentace byly: 

- konzultace s investorem 

- fotodokumentace a místní prohlídka 

- kopie snímku katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 

- mapy podloží a radonového indexu 

- studie objektu 

 

2.1.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Stavební parcela je situována v proluce v obci Bratčice. Sousedními objekty jsou 

rodinné domy č.p. 11 a 127. Na protější straně se nachází kostel. Vstup na pozemek je ze 

zpevněné cesty, která navazuje na přilehlou veřejnou komunikaci.  

Pozemek, na kterém bude stavba budována, je ve vlastnictví investora. Místo 

stavby je proluka vzniklá vybouráním stávající stavby. Navržený objekt zohledňuje 

rozdílnou výšku zástavby po obou stranách této proluky. Při pohledu na uliční fasádu na 

pravé straně je objekt o dvou nadzemních podlažích a na levé straně o jednom nadzemním 

podlaží.  



b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

 Nejsou známa žádná. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry v obci jsou dobré. Je nutno čistit nánosy v korytech toků, 

příkopech, rygolech a pročišťovat stávající trubní kanalizaci.  

Dešťová voda bude svedena do jednotné kanalizace nově vybudovanou kanalizační 

přípojkou na východní straně pozemku. Nebude povoleno napojení na kanalizaci na 

západní straně pozemku z důvodu nedávné rekonstrukce veřejného prostranství, které 

kanalizační řad zakrývá. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Na projekt nebyla vydána územně plánovací informace. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací 

Navržená stavba odpovídá svým rozsahem, zastavěnou plochou, účelem a 

konstrukčním uspořádáním kategorizaci staveb dle § 104 odst. 1a). Umístěná stavba a její 

konstrukční řešení je v souladu s platným regulačním plánem obce.  

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známa žádná. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na okolní výstavbu a nesouvisí s realizací 

jiných investic. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

- parcela č. 24 



majitel: 5/8 Lenhartová Eva, č.p. 127, 66467 Bratčice; ¼ Pašek Miloš, č.p. 36, 

66467 Bratčice; 1/8 Pašek Vladimír, Masarykova 248, 66411 Zbýšov 

- parcela č. 25 

majitel: Parcela není zapsána na LV 

- parcela č. 20 

majitel: SJM Gottwald Jiří a Gotwaldová Miroslava, č.p. 11, 66467 Bratčice 

- parcela č. 21 

majitel: SJM Gottwald Jiří a Gotwaldová Miroslava, č.p. 11, 66467 Bratčice 

- parcela č. 4 

majitel: Obec Bratčice, č.p. 36, 66467 Bratčice 

- parcela č. 28/2 

- majitel: Parcela není zapsána na LV 

 

2.1.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Záměrem projektu je vybudování novostavby řadového rodinného domu s garáží 

s dvěma nadzemními podlažími. Objekt nebude podsklepen. 

 Navrhovaný objekt bude zděný z nosného systému z keramických tvárnic. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplením, které bude ze strany sousedních 

objektů zároveň sloužit jako dilatace. Pro povrchovou úpravu objektu z uliční strany bude 

použita tenkovrstvá omítka v bílé barvě a ze strany dvorní bude zdivo doplněno dřevěným 

obkladem. 

 Objekt bude uzavřen z uliční strany pultovou střechou s plochým vikýřem, který 

bude opatřen cihelným keramickým obkladem. Zbývající zastřešení objektu bude 

provedeno jako lehká jednoplášťová plochá střecha. Nosný systém budou tvořit lepené 

lamelové nosníky. 

b) účel užívání stavby 

 Objekt bude sloužit k bydlení, dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavkům 

investora. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

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

 Nejsou známa žádná. 



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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Požadavky byly dodrženy. Projektová dokumentace je vypracována v souladu 

s vyhláškou 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, dále zákon 

350/2012 Sb. Požární uzávěry budou řešeny dle požárně bezpečnostního řešení. 

 Jedná se o neveřejnou budovu. Stavba je řešena jako rodinný dům. Stavba není 

řešena dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

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

právních předpisů 

Vzhledem k charakteru objektu je možné konstatovat, že požadavky dotčených 

orgánů jsou v době zpracování projektové dokumentace splněny. 

Musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 SB. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění 

stavebně – montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 

technologických pravidel zpracovaných dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit 

plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O 

zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků a provedení instruktáže je 

třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 

Pro napojování, opravy a údržby el. Zařízení mohou být povolány jen osoby, které 

mají k těmto úkolům potřebnou kvalifikaci. 

Řešený projekt dodržuje technické požadavky na výstavbu z hlediska požární 

bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí i z hlediska požadavků na stavební 

konstrukce, čímž je vytvořen předpoklad bezpečného provozu. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádná. 

h) navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha:   123,03 m
2
 

Obestavěný prostor:   738,18 m
 3
 

Počet bytových jednotek:  1 

Užitná plocha:    187,84 m
2
 

Počet uživatelů:   2 + 2 děti 



i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

 Řešeno samostatně ve výpočtové části projektu 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení stavby: 04/2014 

Ukončení stavby: 07/2015 

Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v tomto pořadí: 

- bourací práce stávajícího objektu 

- výkopové práce – výkop jednotlivých jam pro základové pasy 

- realizace přípojek, provedení přípojek pro novostavbu 

- betonáž základových pasů 

- položení svodné kanalizace, provedení šachet na přípojkách inženýrských sítí 

- provedení hutnění a mechanického zpevnění základové půdy 

- provedení železobetonové desky 

- provedení izolace proti zemní vlhkosti 

- provedení hrubé stavby rodinného domu 

- realizace zastřešení – dřevěný krov, nosná konstrukce ploché střechy z lepených 

nosníků 

- osazení výplní oken a osazení zárubní všech dveří a vrat 

- provedení rozvodů vnitřních instalací 

- provedení omítek a podlah 

- provedení rozvodu plynu 

- položení podlahových krytin a dlažeb 

- osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 

- dokončení fasády objektu včetně barevného nátěru 

- dokončovací práce – terénní a sadové úpravy, zahradní úpravy 

k) orientační náklady stavby 

Orientační cena rodinného domu je přibližně 3,5 mil. Kč 

 

2.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba vzhledem ke svému rozsahu stavebních prací nebude členěna na jednotlivé objekty, 

neřeší se technická ani technologická zařízení. 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.2.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela je situována v proluce v obci Bratčice. Sousedními objekty jsou 

rodinné domy č.p. 11 a 127. Na protější straně se nachází kostel. Pozemek je přístupný 

z přilehlé veřejné komunikace asfaltového charakteru. 

Pozemek je ve vlastnictví investora. 

 Místo stavby je proluka vzniklá vybouráním stávající stavby. Navržený objekt 

zohledňuje rozdílnou výšku zástavby po obou stranách této proluky. Při pohledu na uliční 

fasádu na pravé straně je objekt o dvou nadzemních podlažích a na levé straně o jednom 

nadzemním podlaží. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Před zahájením projektových prací byl proveden stavebně technický průzkum a 

zaměření stávajícího stavu na místě samém. 

Průzkumy archeologické nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 V místě stavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Vzhledem k tomu, že stavba není navržena v záplavovém území, nejsou na ni 

kladeny žádné speciální požadavky. Území není poddolováno. 

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

poměry v území 

Stav okolních objektů bude během stavby kontrolován stavebním dozorem a 

v případě příznaků poruch či nejasností technického charakteru bude přizván statik. 

Při provádění přípojek inženýrských sítí dojde k zásahu do obecního pozemku. 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co 

se týče hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení 

bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách.  

S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude nakládáno v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb. o odpadech. 



f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Nejsou žádné. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Nejsou žádné. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na přilehlou komunikaci pomocí stávajícího veřejného 

prostranství. V chodníku podél tohoto veřejného prostranství vedou všechny potřebné sítě 

pro objekt vyjma kanalizace, která vede pod komunikací podél místního potoka z východní 

strany pozemku. Přípojky na západní straně pozemku budou ponechány, na východní 

straně pozemku bude zřízena nová kanalizační přípojka. 

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

 Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na okolní výstavbu a nesouvisí s realizací 

jiných investic.  

 

2.2.2 Celkový popis stavby 

 

2.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt bude sloužit k bydlení. Navržený stavební objekt má dvě nadzemní podlaží. 

Počet bytových jednotek:  1 

Údaje o plochách: 

 Zastavěná plocha:  123,03 m
2
 

 Obestavěný prostor:  738,18 m
 3
 

 Užitná plocha 1NP:  93,92 m
2 

  Bytové prostory: 71,81 m
2
 

Nebytové prostory: 22,11 m
2
 

 Užitná plocha 2NP:  93,92 m
2 

  Bytové prostory: 93,92 m
2
 

Nebytové prostory: / 

 

 

 



2.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavební parcela je situována v proluce v obci Bratčice. Sousedními objekty jsou 

rodinné domy č.p. 11 a 127. Na protější straně se nachází kostel. 

Příjezd bude zajištěn stávajícím sjezdem z přilehlé komunikace, v 1. nadzemním 

podlaží bude z uliční strany umístěna garáž pro jeden osobní automobil. Další parkovací 

stání je zajištěno před řadovou zástavbou. 

 Místo stavby je proluka vzniklá vybouráním stávající stavby. Navržený objekt 

zohledňuje rozdílnou výšku zástavby po obou stranách této proluky. Při pohledu na uliční 

fasádu na pravé straně je objekt o dvou nadzemních podlažích a na levé straně o jednom 

nadzemním podlaží. Dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavkům investora. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Rodinný dům bude řadový s garáží s dvěma nadzemními podlažími. Objekt nebude 

podsklepen. 

 Navrhovaný objekt bude zděný z nosného systému z keramických tvárnic. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplením, které bude ze strany sousedních 

objektů zároveň sloužit jako dilatace. Pro povrchovou úpravu objektu z uliční strany bude 

použita tenkovrstvá omítka v bílé barvě a ze strany dvorní bude zdivo doplněno dřevěným 

obkladem. 

 Objekt bude uzavřen z uliční strany sedlovou střechou s plochým vikýřem, který 

bude opatřen cihelným keramickým obkladem. Zbývající zastřešení objektu bude 

provedeno jako lehká jednoplášťová plochá střecha. Nosný systém budou tvořit lepené 

lamelové nosníky.  

 

2.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Dům se dělí na dvě části – pro denní užívání v 1NP a pro noční užívání v 2NP. 

Výjimkou je místnost č. 203 – pracovna, která je situována v 2NP. 

 V 1. Nadzemním podlaží je umístěn vchod do objektu i garáž, která je průchozí do 

zádveří. Vstupní část a obytná je dělena schodišťovým prostorem a také atriem, jehož 

hlavní funkcí je denní prosvětlení řadového objektu. Dále je zde situován obývací pokoj 

spojený s jídelnou a kuchyňským koutem se spíží. Z obývacího pokoje je vstup na terasu. 

V 2. Nadzemním podlaží jsou navrženy dva dětské pokoje, ložnice se šatnou, pracovna, 

koupelna a technická místnost, kde je umístěn plynový kondenzační kotel sloužící pro 

vytápění a ohřev teplé vody. 



 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší technologie výroby. 

 

2.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o neveřejnou budovu. Objekt je řešen jako rodinný dům a není určen a 

uzpůsoben užívání osobami na invalidním vozíku. Objekt není řešen dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 Venkovní navazující zpevněné plochy jsou již v současné době provedeny 

bezbariérově. 

 

2.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel 

musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. V rámci předání díla 

zhotoví dodavatel dokumentaci skutečného provedení stavby, předá investorovi 

dokumentaci od všech použitých výrobků včetně návodů k obsluze a prohlášení o shodě, 

protokoly o revizích, zregulování, zaškolení obsluhy. 

Při obsluze elektrického zařízení musí obsahující dbát příslušných návodů a 

instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení 

nebylo nadměrně přetěžováno nebo jinak poškozováno.  

 

2.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavební parcela je situována v proluce v obci Bratčice. Sousedními objekty jsou 

rodinné domy č.p. 11 a 127. Na protější straně se nachází kostel. 

 Místo stavby je proluka vzniklá vybouráním stávající stavby. Navržený objekt 

zohledňuje rozdílnou výšku zástavby po obou stranách této proluky. Při pohledu na uliční 

fasádu na pravé straně je objekt o dvou nadzemních podlažích a na levé straně o jednom 

nadzemním podlaží. 

 Rodinný dům bude řadový s garáží s dvěma nadzemními podlažími. Objekt nebude 

podsklepen. 

 Navrhovaný objekt bude zděný z nosného systému z keramických tvárnic. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplením, které bude ze strany sousedních 

objektů zároveň sloužit jako dilatace. Pro povrchovou úpravu objektu z uliční strany bude 



použita tenkovrstvá omítka v bílé barvě a ze strany dvorní bude zdivo doplněno dřevěným 

obkladem. 

 Objekt bude uzavřen z uliční strany sedlovou střechou s plochým vikýřem, který 

bude opatřen cihelným keramickým obkladem. Zbývající zastřešení objektu bude 

provedeno jako lehká jednoplášťová konstrukce. Nosný systém budou tvořit lepené 

lamelové nosníky. 

 Příjezd bude zajištěn stávajícím sjezdem z přilehlé komunikace, v 1. nadzemním 

podlaží bude z uliční strany umístěna garáž pro jeden osobní automobil. Další parkovací 

stání je zajištěno před řadovou zástavbou. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Všechny konstrukce budou navrženy dle platných norem a budou splňovat všechny 

potřebné požadavky.  

Základové konstrukce budou provedeny z monolitického prostého betonu jako 

základové pasy. Při výkopových prací pracích je nutno zajistit základy obou sousedních 

objektů zapažením. Základové konstrukce budou od základů sousedních objektů 

oddilatovány. 

Obvodové konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic Porotherm 

opatřené kontaktním zateplovacím systémem, vnitřní nosné konstrukce budou provedeny 

z keramických tvárnic Porotherm, vnitřní nenosné příčky budou většinou zděné 

z keramických příčkovek, některé příčky budou sádrokartonové systému Rigips. 

Stropní konstrukce nad 1NP bude sestavena ze stropních nosníků a keramických 

vložek Porotherm a zalita železobetonovou deskou, která bude spojena s železobetonovým 

obvodovým věncem. Stropní konstrukci nad 2NP bude tvořit konstrukce střechy. 

V objektu bude dřevěné schodiště, kotvené do stropní konstrukce a do stěn. 

Střešní konstrukce bude vytvořena jako lehká z dřevěných lepených nosníků. 

Střecha bude doplněna tepelnou izolací z pěnového polystyrenu a hydroizolací 

z asfaltových pásů. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, do obloukových zárubní. Okenní konstrukce budou 

plastové. 

Podrobnosti viz. technická zpráva architektonicko-stavebního řešení. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Nové konstrukce stěn, stropy, průvlaky, nosná konstrukce krovu jsou navrženy dle 

statického výpočtu tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby nemělo za následek 

- zřícení stavby nebo její části 



- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Stabilita a mechanická odolnost je zajištěna ztužením objektu železobetonovými věnci. 

 

2.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Jedná se o rodinný dům, technická a technologická zařízení nejsou řešena. 

 

2.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Je řešeno samostatně v části projektové dokumentace Požárně bezpečnostní řešení. 

 

2.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Podrobný popis a výpočty viz. Výpočtová část projektové dokumentace. 

 

2.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

 Objekt bude vytápěn podlahovým teplovodním topením. Zdrojem tepla je 

stacionární kondenzační kotel Wolf CGS s integrovaným zásobníkem vody. 

 Větrání objektu je přirozené okny, WC a spíž v 1NP jsou větrány větracím 

potrubím vyúsťujícím nad rovinu střechy. 

 Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního 

prostředí č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 381/2001 Sb. 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace 

odpadů v době provozu objektu bude probíhat běžným způsobem (odpad se bude ukládat 

do jemu určených kontejnerů) a pravidelně odvážet. Odpady vzniklé při výstavbě budou na 

základě smluvního vztahu odváženy na skládku k tomu účelu určenou. 

 Dešťové a splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizační stoky 

procházející za stavebním pozemkem (východní strana pozemku). 

 

 

 



2.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Dle radonového posudku byl zjištěn přechodný (nehomogenní kvartérní sedimenty) 

radonový index pozemku. Jako ochrana proti prostupu radonu do stavby bude použit SBS 

modifikovaný asfaltový pás s certifikovanou odolností proti prostupu radonu (Elastek 40 

special mineral) 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Vzhledem k materiálovém u charakteru stavby a nepřítomnosti umělých zdrojů 

energie v blízkosti objektu není nutná ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Území není seizmicky aktivní ani poddolované.  

d) ochrana před hlukem 

 Jedná se o rodinný dům menšího rozsahu. Hlavní ochrana před hlukem bude 

zajištěna vzduchovou a kročejovou neprůzvučností použitých konstrukcí. Obvodové stěny 

objektu jsou navrženy jako těžké, všechny podlahy jsou navrženy jako plovoucí, tedy 

dilatované tepelnou izolací od všech přilehlých konstrukcí.  

e) protipovodňová opatření 

 Vzhledem k tomu, že stavba není navržena v záplavovém území, nejsou na ni 

kladeny žádné speciální požadavky ani není nutné zřizovat speciální protipovodňová 

opatření. 

 

2.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

V chodníku podél veřejného prostranství na západní straně pozemku vedou všechny 

potřebné sítě pro objekt vyjma kanalizace, která vede pod komunikací podél místního 

potoka z východní strany pozemku. Přípojky na západní straně pozemku budou 

ponechány, na východní straně pozemku bude zřízena nová kanalizační přípojka. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Vodovodní přípojka bude zachována stávající, která je napojena na hlavní 

vodovodní řad PVC 110, který vede podél uliční čáry pod veřejným prostranstvím návsi. 

Od řadu je vedeno potrubí v délce 6m na pozemek investora do vodoměrné šachty. 

 Napojení na zdroj elektrické energie rodinného domu bude ze stávajícího 

podzemního vedení nízkého napětí (NN). Distribuce kabelovou přípojkou NN 1kV, která 



je řešena samostatným dílem projektové dokumentace. Z typové skříně osazené v závětří 

na fasádě objektu se kabelem uloženým v zemi napojí domovní plastový rozvaděč osazený 

v zádveří 1NP rodinného domu. Skříň se doplní hlavním jističem před elektroměrem. 

Elektroměr dodá po provedené elektroinstalaci a vystavené výchozí revizní zprávě 

distributor elektrické energie v dané lokalitě. 

 Ze středotlakého (STL) veřejného plynovodu DN 150, vedeného pod chodníkem 

podél veřejného prostranství před stavebním pozemkem bude zachována STL plynovodní 

přípojka délky 2,5m. Na hranici pozemku bude potrubí ukončeno ve zděném pilíři. Ve 

skříni bude osazen hlavní uzávěr plynu (HUP) a plynoměr. Z pilíře bude vedeno 

polyetylenové potrubí stejné dimenze k objektu, kde bude ukončeno domovním uzávěrem 

v obvodové stěně. Uvnitř objektu budou použity rozvody hliníkové. 

 

2.2.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Přístup na staveniště je z přilehlého veřejného prostranství asfaltového charakteru. 

Staveništní doprava bude realizována v rámci pozemku i přilehlé komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

K objektu bude vjezd na veřejné prostranství zajištěn vybudováním zpevněné 

plochy od garáže a vstupu do objektu ohraničené záhonovými obrubníky. Na hraně 

komunikace bude osazen sklopený obrubník. 

c) doprava v klidu 

 Součástí objektu bude garáž s parkovacím stáním pro jeden osobní automobil. Dále 

je před objektem součástí veřejného prostranství parkovací stání pro 5-8 osobních 

automobilů. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V obci vedou dvě cyklistické trasy v těsné blízkosti pozemku (5172 Tetčice - 

Židlochovice, 404 Moravský Krumlov - Rajhradice). 

 V obci nejsou žádné oficiální pěší stezky. 

 

2.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby bude okolí stavby uvedeno do původního stavu, nezpevněný terén 

bude oset travním semenem a osázen okrasou zelení. 

 



a) terénní úpravy 

 Po dokončení stavby bude okolí stavby uvedeno do původního stavu, na východní 

čísti pozemku bude provedeno svahování pomocí systémových betonových svahových 

tvarovek. 

b) použité vegetační prvky 

 Nezpevněný terén bude oset travním semenem a osázen okrasnou zelení. 

c) biotechnická opatření 

 Nejsou navržena žádná. 

 

2.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

 Při provádění stavby budou minimalizovány dopady na životní prostředí a budou 

dodržovány zásady jako např.: 

- veškeré odpady se budou likvidovat v souladu s platnými zákony a předpisy, jako je 

zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech apod. 

- mechanizace bude udržována dle platných plánů údržby v odpovídajícím 

technickém stavu a budou stanovena preventivní opatření proti úkapům a únikům 

ropných látek 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, především co 

se týče hluku ze stavební činnosti. S ohledem na blízkost objektů určených pro bydlení 

bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách.  

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních vod. Případná 

havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina 

znečištěná úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. 

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

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

 V objektu nebude probíhat žádná výrobní činnost. Objekt bude sloužit výhradně pro 

bydlení a nebude tedy negativně ovlivňovat přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 V okolí objektu se nenachází žádné lokality chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Vzhledem k charakteru stavby objekt nepodléhá posouzení EIA (Environmental 

Impact Assessment) ani nevyžaduje zjišťovací řízení. 



e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

 V okolí objektu se nenacházejí žádná bezpečnostní pásma. 

 

2.2.7 Ochrana obyvatelstva 

V průběhu stavby bude z bezpečnostních důvodů provedeno provizorní ohraničení 

staveniště drátěným oplocením do výšky 1,8m proti vstupu nepovolaných osob. 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

2.3.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt bude sloužit k bydlení. Navržený stavební objekt má dvě nadzemní podlaží. 

Počet bytových jednotek:  1 

Údaje o plochách: 

 Zastavěná plocha:  123,03 m
2
 

 Obestavěný prostor:  738,18 m
 3
 

 Užitná plocha 1NP:  93,92 m
2 

  Bytové prostory: 71,81 m
2
 

Nebytové prostory: 22,11 m
2
 

 Užitná plocha 2NP:  93,92 m
2 

  Bytové prostory: 93,92 m
2
 

Nebytové prostory: / 

 

2.3.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Stavební parcela je situována v proluce v obci Bratčice. Sousedními objekty jsou 

rodinné domy č.p. 11 a 127. Na protější straně se nachází kostel. 

Příjezd bude zajištěn stávajícím sjezdem z přilehlé komunikace, v 1. nadzemním 

podlaží bude z uliční strany umístěna garáž pro jeden osobní automobil. Další parkovací 

stání je zajištěno před řadovou zástavbou. 

 Místo stavby je proluka vzniklá vybouráním stávající stavby. Navržený objekt 

zohledňuje rozdílnou výšku zástavby po obou stranách této proluky. Při pohledu na uliční 

fasádu na pravé straně je objekt o dvou nadzemních podlažích a na levé straně o jednom 

nadzemním podlaží. Dispoziční řešení je přizpůsobeno požadavkům investora. 

Rodinný dům bude řadový s garáží s dvěma nadzemními podlažími. Objekt nebude 

podsklepen. 

 Navrhovaný objekt bude zděný z nosného systému z keramických tvárnic. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplením, které bude ze strany sousedních 

objektů zároveň sloužit jako dilatace. Pro povrchovou úpravu objektu z uliční strany bude 

použita tenkovrstvá omítka v bílé barvě a ze strany dvorní bude zdivo doplněno dřevěným 

obkladem. 



 Objekt bude uzavřen z uliční strany sedlovou střechou s plochým vikýřem, který 

bude opatřen cihelným keramickým obkladem. Zbývající zastřešení objektu bude 

provedeno jako lehká jednoplášťová plochá střecha. Nosný systém budou tvořit lepené 

lamelové nosníky. 

Jedná se o neveřejnou budovu. Objekt je řešen jako rodinný dům a není určen a 

uzpůsoben užívání osobami na invalidním vozíku. Objekt není řešen dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 Venkovní navazující zpevněné plochy jsou již v současné době provedeny 

bezbariérově. 

 

2.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dům se dělí na dvě části – pro denní užívání v 1NP a pro noční užívání v 2NP. 

Výjimkou je místnost č. 203 – pracovna, která je situována v 2NP. 

 V 1. Nadzemním podlaží je umístěn vchod do objektu i garáž, která je průchozí do 

zádveří. Vstupní část a obytná je dělena schodišťovým prostorem a také atriem, jehož 

hlavní funkcí je denní prosvětlení řadového objektu. Dále je zde situován obývací pokoj 

spojený s jídelnou a kuchyňským koutem se spíží. Z obývacího pokoje je vstup na terasu. 

V 2. Nadzemním podlaží jsou navrženy dva dětské pokoje, ložnice se šatnou, pracovna, 

koupelna a technická místnost, kde je umístěn plynový kondenzační kotel sloužící pro 

vytápění a ohřev teplé vody. 

 Vzhledem k charakteru stavby se neřeší technologie výroby. 

 

2.3.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

 

Příprava území 

Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro 

potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště. Na pozemku jsou stávající 

přípojky vody, sdělovacích kabelů, elektřiny a plynu. Tyto přípojky budou zachovány. 

 

 

 



Výkopy 

 Na pozemku bude zbourán stávající objekt a budou se zde nacházet torza 

původních základových konstrukcí. Tyto budou také vybourány a odvezeny na skládku. 

Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Výkopy větších hloubek než 1,5m 

budou opatřeny pažením.  

Při provádění výkopových prací na hranicích pozemku a to především v blízkosti 

štítových stěn bude postupováno s maximální opatrností a výkopy budou prováděny 

především ručně. Dle dohody s vlastníky sousedních objektů nebude v žádném případě 

provedeno podkopání základové spáry sousedních objektů. Současně je při výkopech 

nutno respektovat stávající inženýrské sítě na pozemku. Vytěžená zemina bude odvážena 

na skládku (3km). 

 

Základové konstrukce 

 Nově budované základové konstrukce budou provedeny kombinací základových 

pasů z monolitického prostého betonu C20/25 a bednících betonových tvarovek Součástí 

bude podkladní deska o tl. 150mm z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí 6mm, velikost ok 

100x100mm. Založení bude provedeno do nezámrzné hloubky, která je stanovena 

minimálně 0,8m pod upraveným terénem. S ohledem na stabilitu sousedních staveb 

především štítových zdí bude výkop pro pas proveden vždy do stejné úrovně základové 

spáry sousedního objektu. Mezi stávající základy a nové pasy budou vloženy desky 

z polystyrenu, což vytvoří dilataci mezi stávajícími sousedními objekty a novým rodinným 

domem. 

 Do základových konstrukcí pak budou provedeny prostupy jednotlivých stavebních 

profesí. 

 

Svislé konstrukce 

 Obvodové svislé konstrukce budou z keramických tvarovek Porotherm 36,5 P+D 

P10 na maltu Porotherm TM. Stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, s fasádním EPS 70F tl. 70mm. 

 Vnitřní nosné svislé konstrukce budou vyzděny z tvárnic Porotherm 24 P+D P10 

s povrchovou úpravou vápenocementovou omítkou hladkou. 

Vnitřní příčky tl. 125mm v 1NP budou zděné z tvarovek Porotherm 11,5 P+D P10 

s povrchovou úpravou vápenocementovou omítkou hladkou. 



S ohledem na akustiku a pracnost provedení styku příček s viditelnými trámy budou 

příčky tl.125mm ve 2NP sádrokartonové na hliníkových profilech tl.100mm vyplněny 

minerální izolací o tl. 100mm.  

Všechny zděné svislé nosné konstrukce budou v úrovni nad každým podlažím 

ztuženy ŽB věncem. 

Zděné konstrukce budou vždy prováděny v souladu s technologickými předpisy 

výrobce zdících systémů Porotherm. Současně budou pro zdění používány veškeré 

doplňkové tvarovky. 

Velký důraz bude kladen na předpisy při provádění sádrokartonových příček. 

Rozvody instalací budou vedeny především v podlahových konstrukcích a 

přizdívkách. V konstrukcích příček budou vedeny rozvody ZTI pouze výjimečně. 

 

Komín 

 V objektu je jedno komínové těleso tvořené dvěma průduchy a procházející všemi 

podlažími. Typ tělesa: Schiedel Absolut ABS 1818. Na těleso je v 1NP napojena krbová 

sestava v obývacím pokoji a v 2NP v technické místnosti plynový kotel. Stavba komínu 

musí být provedena v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 Navrhování komínů a 

kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní nosná konstrukce bude tvořena ze systému Porotherm tl. 250mm – nosníky 

POT a vložky MIAKO, které budou zmonolitněny po zalití betonem C20/25m, který bude 

vyztužen kari sítí 6mm, oka 150/150mm. Ve 2NP bude stropní konstrukci tvořit nosná 

konstrukce jednoplášťové ploché střechy. 

 Ve zděných stěnách budou systémové překlady Porotherm, které budou 

v obvodových stěnách opatřeny tepelnou izolací z EPS. 

 Železobetonové věnce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy armovací 

výztuží. Věnce budou vždy tepelně izolovány tak, aby nedocházelo k tepelným mostům 

v konstrukcích. 

 

Vertikální komunikace 

 Schodiště v objektu bude tvořeno ocelovými schodnicemi s dřevěnými stupni tl. 

50mm. 

 



Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy ze zámkových betonových dlažeb budou provedeny v prostoru 

mezi vjezdem do garáže, vstupem do objektu a stávajícím chodníkem. Do stávající 

komunikace s živičným krytem nebude zasahováno. 

 

Konstrukce zastřešení 

 Zastřešení bude tvořeno kombinací pultové střechy se sklonem 40° s plochým 

vikýřem a ploché jednoplášťové střechy jejíž nosnou konstrukci tvoří trámy z lepeného 

lamelového dřeva. Rozměry jednotlivých dřevěných prvků jsou popsány ve výkrese střešní 

konstrukce. 

 Krytina pultové střechy bude tvořena pálenými střešními taškami Tondach. Budou 

použity doplňkové střešní tašky jako např. taška protisněhová, pultová. Krytina ploché 

střechy bude tvořena povlakovými SBS modifikovanými asfaltovými pásy, podrobněji viz. 

skladby konstrukcí. 

 Spojování, detaily a prostupy budou řešeny dle detailů a technologických postupů 

předepsaných výrobcem použité krytiny. 

 Pro odvodnění ploché střechy je použit systém střešních vpustí Topwet. Pro tyto 

vpusti budou použity systémové ochranné koše a další prvky výrobce systému. Střešní 

vpusti budou zaústěny do svislého odpadního potrubí. 

 

Omítky 

 Vnitřní omítky budou provedeny jako jednovrstvé ze směsí doporučených 

výrobcem zdícího systému Porotherm (např. Porotherm Universal) a omítky budou 

provedeny v doporučených tloušťkách. 

 SDK konstrukce budou opatřeny akrylátovým nátěrem s příměsí imitující strukturu 

omítky. 

 Na vnějším plášti bude objekt opatřen kontaktním fasádním zateplovacím 

systémem se zateplením izolantem z fasádního pěnového polystyrenu EPS 70F. Na 

izolačních deskách bude nalepen systémový tmel s výztužnou síťovinou, na něj pak bude 

provedena tenkovrstvá silikátová rýhovaná omítka. Při provádění kontaktního fasádního 

systému budou aplikovány systémové detaily výrobce zateplovacího systému (zakládací 

lišty, ukončovací profily, …). Z dvorní (východní) strany objektu bude provedena 

provětrávaná fasáda se zateplením minerální plstí, provedením kontaktní difúzní fólie 

s přelepenými spoji a opláštěním dřevěnými palubkami na dřevěných latích. 



Izolace proti vodě 

 Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti budou provedeny na podkladní 

betonovou vyztuženou desku SBS modifikovaným asfaltovým pásem Elastek 40 Mineral. 

 V konstrukci ploché střechy bude jako parozábrana použita vrstva SBS 

modifikovaného asfaltového pásu stejně jako v konstrukci střechy pultové. Povlaková 

izolace plché střechy bude tvořena také SBS modifikovanými asfaltovými pásy. 

Podrobnější popis izolací v čísti Skladby konstrukcí.  

Při provádění izolací budou dodrženy veškeré technologické postupy výrobců a 

jejich typové detailní řešení v návaznostech a prostupech. 

 

Izolace tepelné a akustické 

 Tepelné izolace v konstrukci ploché střechy tvoří desky z polystyrenu EPS 150S. 

V konstrukci šikmé střechy a střechy vikýře jsou to PIR desky. 

 Část fasády, která bude finálně opatřena tenkovrstvou omítkou nebo lícovými 

páskami, bude opatřena deskami z fasádního polystyrenu EPS 70F. 

 Strop nad garáží a nad závětřím bude zateplen při spodní hraně deskami 

z minerálních vláken. 

 V podlahových konstrukcích budou použity tepelné a izolace z pěnového 

polystyrenu EPS 100Z. Podlahy jsou navrženy jako plovoucí a musí vždy splňovat 

požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 a hygienických 

předpisů. 

 Na železobetonových věncích a v systémových překladech v obvodových 

konstrukcích bude použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu pro přerušení tepelného 

mostu. 

 

Výplně otvorů 

 Výplně otvorů budou provedeny plastovými okny systému Rehau s izolačním 

trojsklem Ug = 0,6 W/m
2
K a celkovým Uw = 0,72-0,8 W/m

2
K a plastovým profilem s 6-ti 

komorovým systémem a plastovými vchodovými dveřmi. 

 

 

 

 

 



Obklady, dlažby a úpravy povrchů 

Exteriér: 

Vikýř bude obložen obkladem z cihelných pásků Klinker. Na rozích budou použity 

rohové pásky pro zvýšení dojmu režného zdiva. Z dvorní (východní) strany objektu bude 

fasáda opláštěna dřevěnými palubkami na dřevěných latích. 

Interiér: 

 Podlahy budou tvořeny v koupelnách keramickou dlažbou, v chodbách a obytných 

místnostech vinylovými dílci. Keramické obklady budou v interiéru stavby aplikovány 

v koupelnách. Keramické obklady budou ukončovány systémovými lištami kovovými, 

stejně tak budou pomocí kovových lišt řešeny nároží a to s využitím rohových prvků. 

 

Podlahy 

 V objektu jsou navrženy podlahy s konstrukční vrstvou z anhydritu. Tato vrstva 

bude sloužit jako podklad pro nášlapné vrstvy a bude do ní uložen systém podlahového 

vytápění. Při provádění budou aplikovány technologické předpisy výrobce anhydritové 

podlahy. 

 Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. 

 Podlahové konstrukce s tepelnou izolací jsou navrženy jako plovoucí. U stěn budou 

vždy provedeny dilatační pásky z minerální izolace. Překrytí bude provedeno okrajovou 

lištou, případně soklem. 

 Jako ochrana tepelné izolace v podlahách bude použita PE fólie, v případě 

podlahového topení zrcadlová fólie. 

 

Podhledy 

 V 2NP jsou podhledy navrženy ze sádrokartonových konstrukcí, budou zachovány 

viditelné trámy. Pro zlepšení akustických vlastností konstrukce bude podhled vyplněn 

minerální vatou o tl. 50mm. V místnostech s mokrým provozem budou SDK použity ve 

vodovzdorném provedení, tedy impregnované. 

 Montáž SDK konstrukcí bude vždy provedena v souladu s pokyny výrobce 

systému. 

 

Nátěry 

 Tesařské konstrukce budou opatřeny nátěrem zabraňující napadení těchto 

konstrukcí hmyzem, plísněmi a jinými mikroorganismy. Tesařské konstrukce v exteriéru 



budou opatřeny systémovým nátěrovým souvrstvím do venkovního prostředí s odolností 

proti působení atmosférických vlivů. 

 

Malby 

 Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou opatřeny kvalitní disperzní 

otěruvzdornou barvou. V místnostech s mokrým provozem budou provedeny malby do 

vlhkého prostředí. 

 

Tesařské práce 

 Tesařské práce budou prováděny v souvislosti s vybudováním bednění stropů a 

monolitických betonových základů. 

 

Zámečnické práce 

 Zámečnické práce spočívají především ve vytvoření zábradlí a madel schodiště a 

francouzského okna ve 2NP. Všechna zábradlí a madla budou v provedení nerez. 

 

Truhlářské práce 

 Všechny vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do obkladových zárubní. Všechny jsou 

navrženy i s kováním od firmy Šimbera. 

 Vnitřní parapetní desky budou vyrobeny z profilovaných dřevotřískových desek z 

povrchovou úpravou z fólie. 

 

Klempířské práce 

 Klempířské prvky budou vyhotoveny z titanzinkového plechu tl. 0,6 a 0,7mm. 

Sestávají z oplechování atiky, vikýře, prostupů střešní konstrukcí, parapetů okenních 

otvorů a systému odvodu dešťových vod (okapy a svody). 

 

 

 

 



Závěr: 

 

 Výstupem mé bakalářské práce je Studie domu a Projektová dokumentace pro 

provedení stavby část A, B, C, D dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou č. 

62/2013 Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení navrženého 

objektu. Při zpracování práce jsem se řídila platnými normami, zákony, vyhláškami a 

podklady od výrobců, na které níže odkazuji. 

 Vypracováním této práce jsem nabyla mnoho zkušeností, které mi budou, jak 

věřím, užitečné v další činnosti v oboru. 



Seznam použitých zdrojů 

 

Normy: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 

Požadavky 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky 

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

 

Právní předpisy: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. změny 

č. 350/2012 Sb. 

Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. doplnění vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

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

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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Seznam použitých zkratek 

 

č.p. číslo parcely 

SJM společné jmění manželů 

LV list vlastnictví 

NP nadzemní podlaží 

SBS styren-butadien-styren 

PVC polyvinylchlorid 

NN nízké napětí 

STL středotlaký 

DN  diameter nominal (jmenovitý průměr) 

HUP hlavní uzávěr plynu 

EIA  Environmental Impact Assessement 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

m n.m. metrů nad mořem 

Bpv Balt po vyrovnání 

UT upravený terén 

PT původní terén 

EPS expandovaný polystyren 

P+D pero a drážka 

ETICS external thermal insulation composite sytems (vnější tepelně izolační kompozitní 

systém) 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

ŽB železobeton 

ZTI zdravotně technické instalace 

SDK sádrokarton 
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Abstrakt: Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v 

katastrálním území obce Bratčice, kraj Jihomoravský. 

Dům je v řadové stávající zástavbě. Je navržen pro 

čtyřčlennou rodinu. Objekt není podsklepený a má dvě 

nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází vstup, garáž a hlavní denní zóna. Ve druhém 

nadzemním podlaží je ložnice, pokoje, pracovna a 

technická místnost. Objekt je řešen převážně ze zděného 

systému Porotherm. Střecha je pultová s vikýřem a 

plochá. Obvodový plášť je řešen jako kontaktní 

zateplovací systém nebo jako provětrávaná fasáda.  

Abstrakt v anglickém jazyce: The aim of the project is a new building of a family 

house in the cadastral area Bratčice, South Moravian 



Region. The house is in the row of existing development. 

It is designed for a family of four. The building has no 

basement and two floors. On the first floor there is an 

entrance, garage and main day area. On the second floor 

there is a bedrooms, work room and utility room. The 

building is designed mainly in wall system of Porotherm. 

There is a shed roof with a dormer and flat roof. The 

facade is designed as an external thermal insulation 

composite system or as a ventilated facade.  

Klíčová slova: rodinný dům, nepodsklepený, plochá střecha, pultová 

střecha, atrium, řadová zástavba, garáž, stěnový systém, 

kontaktní zateplovací systém 

Klíčová slova v anglickém jazyce: family house, no basement, flat roof, shed roof, atrium, 

row development, garage, wall system, external thermal 

insulation composite system  
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