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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové 
dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu ve Vracově.  
 
Řešený objekt se nachází v západní části města Vracov, v mírně svažitém terénu 
z východní strany. Dům je půdorysu tvaru dvou na sebe navazujících obdélníků, je 
částečně podsklepen. Zastřešení hlavní obytné části tvoří valbová střecha se sklonem 30°. 
Zastřešení garáže je tvořeno plochou zelenou střechou. Jedná se o rodinný dům, kde jsou 
použity klasické stavební materiály, kromě obvodových konstrukcí, ty tvoří tepelně 
izolační keramické tvarovky Heluz Family 2v1 s pěnovým polystyrenem uvnitř dutin. 
Mezi hlavní materiály patří cihelné tvarovky Heluz. Součástí bakalářské práce je také 
seminární práce na téma ploché střechy – zelené střechy.  
 
Abstract 
 
The subject of my bachelor thesis is the process of structurally-technical part of the project 
documentation of a newly built family house in Vracov. 
 
Resolving building is located in the western part of the city Vracov in gently sloping 
terrain on the east side. The plan of the house has the shape of two adjacent rectangles and 
is a partially with cellars. Roofing of the main living part of this house consists of a hip 
roof with a slope of 30 °. The garage belonging to the house is covered by a flat green roof. 
We can generally say that we used mostly conventional building materials on this family 
house, apart from circumferential constructions. Those are heat-insulating ceramic fittings 
Heluz Family 2v1 with polystyrene foam inside the cavities. The main materials used for 
building the house include brick shaped Heluz. My bachelor thesis has also additional 
essey. Its topic is Flat Roofs - Green Roofs. 
 
 
Klíčová slova 
 
Rodinný dům 
Částečně podsklepený 
Keramické tvarovky Heluz Family 2v1 
Valbová střecha 
Zelená střecha 
 
Keywords 
 
Family house 
Partly basement 
Ceramic fittings Heluz Family 2v1 
Hipped roof 
Green roof 
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1.  Úvod 
 
Bakalářská práce zpracovává stavebně technickou část projektové dokumentace pro 

realizaci novostavby rodinného domu ve Vracově. Objekt je navrhován pro 4 členy rodiny. 

Pozemek, na kterém je stavba navržena, je nezastavěný, mírně svažitý ve východní části. 

Pozemek je určený k výstavbě rodinných domů. Předmětem stavby je třípodlažní rodinný 

dům se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt je 

půdorysného tvaru dvou na sebe navazujících obdélníků, zděný z keramických tvárnic 

Heluz. Zastřešení hlavní obytné části tvoří valbová střecha se sklonem 30°. Zastřešení 

garáže je tvořeno plochou zelenou střechou. 

Řešení je navrhováno v souladu s platným územním plánem. Není tedy narušen 

architektonický ani urbanistický ráz okolí stavby.  
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2.  Vlastní text práce 
 

2.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
2.1.1 Identifikační údaje 

 

Identifikace stavby:   Novostavba rodinného domu Vracov 

Místo stavby:    Vracov 

Okres:    Hodonín 

Katastrální území:   Vracov 

Parcelní číslo:   3659/1 

Investor, objednatel:  Petr Novák 

Lesní 150  

Vracov 696 42 

Vlastník pozemků:   Svobodová Jarmila 

     Ernestovská 520 

     Vracov 696 42 

Stavebník:    TOSOSTAV spol. s r.o., IČO: 25388576 

Zahradská 47 

Vracov 696 42 

Zodpovědný projektant:   Böhmová Sabina 

náměstí Míru 201 

Vracov 696 42 

 

Autorizační číslo projektanta: 012276, obor: pozemní stavby 

 

Základní charakteristika stavby: 

Řešené území se nachází v západní části města Vracov v katastrálním území 

Vracov. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je nezastavěný mírně svažitý ve východní 

části. Dříve se zde nacházely pouze pole. Řešené území je určeno k výstavbě rodinných 

domů a staveb pro bydlení.  
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Předmětem stavby je třípodlažní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a 

jedním podzemním podlažím. Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ, stropní 

konstrukce jsou navrženy vložkové HELUZ Miako, schodiště železobetonové 

dvouramenné s mezipodestou, střecha valbová ze sbíjených vazníků se sklonem 30° a 

betonovou střešní taškou. Okna a dveře budou dřevěná s izolačním trojsklem. Omítka bude 

tmavších odstínů v kombinaci červená a šedá. Dispoziční řešení je navrženo s přihlédnutím 

na normové hodnoty. Do rodinného domu se vstupuje pomocí vstupů umístěných 

v přízemí. Přes závětří se dostaneme do zádveří a centrální haly, ze které jsou přístupné 

veškeré místnosti včetně schodiště do dalších podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží je 

opět centrální hala, ze které jsou přístupné všechny místnosti. Dále je zde přístupná zelená 

střecha umístěná nad garáží, která bude využívána pouze pro občasnou údržbu. Podzemní 

podlaží je využíváno z větší části jako technické. Okolo objektu bude osazen okapový 

chodníček z betonových tvarovek rozměru 500 x 500 mm. Na jižní a západní straně bude 

umístěna u objektu terasa z mrazuvzdorné keramické dlažby. Na západní terase bude 

vystavěn zděný krb. Garáž je samostatně přístupná z východní části objektu. Pozemek tvoří 

zpevněné plochy, které budou provedeny z betonové zámkové dlažby a nezpevněné 

plochy, které budou zatravněny a opatřeny okrasnou zelení.  

 

2.1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 Území, na kterém se pozemek nachází, je územním plánem určeno pro výstavbu 

rodinných domů. Na okraji pozemku jsou přivedeny inženýrské sítě. K pozemku přiléhá 

místní komunikace. Na pozemku parcelní číslo 3659/1 nejsou žádné stávající stavby, 

oplocení ani stromy. Na pozemku se vyskytují ve východní části objektu keře. Pozemek je 

ve vlastnictví: Svobodová Jarmila, Ernestovská 520, Vracov 696 42. S paní Jarmilou 

Svobodovou byla sepsaná budoucí kupní smlouva, týkající se prodeje pozemku parcelní 

číslo 3659/1. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí činní 1579 m2. 

 

Majetkoprávní vztahy: 

PARC. Č. DRUH 
POZEMKU 

MAJITEL POZEMKU VZTAH K 
PARCELE 

3654 ostatní plocha Město Vracov, náměstí Míru 202, 
Vracov 696 42 

Sousední parcela 

3658 zastavěná plocha 
a nádvoří 

Svobodová Jarmila, Ernestovská 
520, Vracov 696 42 

Sousední parcela 
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3659/3 orná půda Hložková Andrea, Lomená 1687, 
Vracov 696 42 

Sousední parcela 

3664/1 orná půda Svobodová Jarmila, Ernestovská 
520, Vracov 696 42 

Sousední parcela 

3664/2 orná půda Hložková Andrea, Lomená 1687, 
Vracov 696 42 

Sousední parcela 

 

2.1.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Údaje o provedených průzkumech 

Bylo provedeno vlastní geodetické měření, vizuální prohlídka staveniště a pořízena 

fotodokumentace stávajícího stavu. Hladina podzemní vody neovlivní zakládání rodinného 

domu. Hloubka podzemní vody byla změřena v hloubce 8 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum nebyl proveden. 

Radonový průzkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven jako nízký, pomocí 

radonové mapy. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt rodinného domu bude ve východní části napojen nájezdem z betonové 

zámkové dlažby na stávající silnici III. třídy v lokalitě ulice Borová. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Napojení projektovaného objektu na stávající sítě, bude pomocí nových přípojek. 

Stávající sítě jsou přivedeny na hranici pozemku. Objekt bude napojen na přípojky 

zemního plynu, elektřiny, vodovodu, kanalizace, a také na přípojky kabelové televize a 

internetu. Odpadní vody budou z objektu odváděny kanalizačním potrubím do městského 

řádu. Dešťové vody budou odváděny do zřízené vsakovací jímky umístěné 

v severozápadní části pozemku. 

 

2.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Novostavba rodinného domu je řešena v souladu s platnými právními předpisy. 

Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a s pozdějším užíváním stavby 

nejsou v rozporu s ochranou životního prostředí. 
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Hasičský sbor – požární bezpečnost je podrobně řešena v technické zprávě požární 

ochrany. Objekt je z hlediska požární ochrany způsobilý. Objekt je řešen v souladu 

s platnými předpisy požární ochrany budov. 

Hygiena – budova splňuje všechny hygienická hlediska pro rodinné domy. 

Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní a kanalizační přípojka. 

Energetika – bude zřízena přípojka plynu a elektrické energie. 
 

2.1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle ČSN 73 

4301 a vyhlášek: 

 Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

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

 č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

 

2.1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

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

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Na daném 

území je zpracován územní plán. Podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí jsou 

splněny. Navržený rodinný dům je v souladu s platným územním plánem města Vracov. 

 

2.1.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Novostavba rodinného domu je samostatně stojící objekt, který žádným způsobem 

neovlivní okolní stavby. Při realizaci stavby lze předpokládat minimální zvýšení prašnosti 

a hluku v okolí stavby, a také zvýšenou dopravní vytíženost z hlediska dodávky materiálů 

a stavebních prací. Staveniště bude oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 m. Z důvodu 

nedovoleného vniknutí nepovolaných osob. 

Po dobu výstavby bude využíváno energií z místní sítě, kde dojde k napojení přes 

nově navržené přípojky. Stávající přípojky jsou navedeny na hranici pozemku. Na nové 

přípojky bude osazen staveništní rozvaděč s měřením spotřeby. 

 



15 
 

2.1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Lhůta závisí na průběhu stavebního řízení. Stavba bude zahájena po vydání stavebního 

povolení. 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2014 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 07/2015 

 

 Postup výstavby: 

- Zařízení staveniště – příjezdové komunikace, oplocení, zpevněné plochy pro 

skladování materiálu, stavební buňka, sociální zázemí. 

- Vytýčení budoucí stavby 

- Sejmutí ornice, výkopy 

- Základy 

- Hrubá stavba – svislé, vodorovné konstrukce a střecha 

- Příčky 

- Výplně otvorů 

- TZB 

- Vnitřní omítky 

- Podlahy 

- Dokončovací práce  

- Vnější omítky 

 

2.1.9 Orientační hodnota stavby, údaje o podlahové ploše budovy 

 

zastavěná plocha:     138,45 m2 

obestavěný prostor:  735,37 m3 

podlahová plocha:    245,68 m2   

počet bytů:            1 

předpokládaná cena: 2 950 000 Kč 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2013      Vypracovala: Böhmová Sabina 
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2.2 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Identifikační údaje 

 

Identifikace stavby:   Novostavba rodinného domu Vracov 

Místo stavby:    Vracov 

Okres:    Hodonín 

Katastrální území:   Vracov 

Parcelní číslo:   3659/1 

Investor, objednatel:  Petr Novák 

Lesní 150  

Vracov 696 42 

Vlastník pozemků:   Svobodová Jarmila 

     Ernestovská 520 

     Vracov 696 42 

Stavebník:    TOSOSTAV spol. s r.o., IČO: 25388576 

Zahradská 47 

Vracov 696 42 

Zodpovědný projektant:   Böhmová Sabina 

náměstí Míru 201 

Vracov 696 42 

 

Autorizační číslo projektanta: 012276, obor: pozemní stavby 

 

Základní charakteristika stavby: 

Řešené území se nachází v západní části města Vracov v katastrálním území 

Vracov. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je nezastavěný mírně svažitý ve východní 

části. Dříve se zde nacházely pouze pole. Řešené území je určeno k výstavbě rodinných 

domů a staveb pro bydlení.  

Předmětem stavby je třípodlažní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a 

jedním podzemním podlažím. Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ, stropní 

konstrukce jsou navrženy vložkové HELUZ Miako, schodiště železobetonové 
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dvouramenné s mezipodestou, střecha valbová ze sbíjených vazníků se sklonem 30° a 

betonovou střešní taškou. Okna a dveře budou dřevěná s izolačním trojsklem. Omítka bude 

tmavších odstínů v kombinaci červená a šedá. Dispoziční řešení je navrženo s přihlédnutím 

na normové hodnoty. Do rodinného domu se vstupuje pomocí vstupů umístěných 

v přízemí. Přes závětří se dostaneme do zádveří a centrální haly, ze které jsou přístupné 

veškeré místnosti včetně schodiště do dalších podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží je 

opět centrální hala, ze které jsou přístupné všechny místnosti. Dále je zde přístupná zelená 

střecha umístěná nad garáží, která bude využívána pouze pro občasnou údržbu zelené 

střechy. Podzemní podlaží je využíváno z větší části jako technické. Okolo objektu bude 

osazen okapový chodníček z betonových tvarovek rozměru 500 x 500 mm. Na jižní a 

západní straně bude umístěna u objektu terasa z mrazuvzdorné keramické dlažby. Na 

západní terase bude vystavěn zděný krb. Garáž je samostatně přístupná z východní části 

objektu. Pozemek tvoří zpevněné plochy, které budou provedeny z betonové zámkové 

dlažby a nezpevněné plochy, které budou zatravněny a opatřeny okrasnou zelení.  

 

2.2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Řešené území se nachází v západní části města Vracov v katastrálním území 

Vracov. Parcela nezasahuje do žádné chráněné zóny. Na parcele se nenachází žádné 

stávající objekty, ani stromy. Na parcele se nachází ve východní části pozemku pouze  

keře, které budou před začátkem výstavby odstraněny. Přístup na pozemek je z východní 

strany ze silnice III. třídy ulice Borové. Veškeré potřebné sítě jsou vedeny na hranici 

pozemku z východní strany. Po dobu výstavby bude využíváno energií z místní sítě, kde 

dojde k napojení přes nově navržené přípojky. Stávající přípojky jsou navedeny na hranici 

pozemku. Na nové přípojky bude osazen staveništní rozvaděč s měřením spotřeby. 

Zařízení staveniště bude umístěno ve východní části pozemku parcelní číslo 3659/1. 

Rozsah zařízení staveniště – stavební buňka, skládka materiálu, mobilní WC. 

  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení dodržuje zásady okolní zástavby. Rodinný dům svým tvarem a 

stavebním uspořádáním zapadá do okolní zástavby. Objekt je navržen jako třípodlažní se 

dvěma podlažími nadzemními a jedním podlažím podzemním. Zastřešení tvoří valbová 

střecha ze sbíjených vazníků a z betonových střešních tašek Tondach se sklonem 30°. 

Maximální výška hřebene je 8,72 m. Část zastřešení objektu nad garáží tvoří zelená plochá 
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střecha.  Půdorys objektu je tvaru dvou k sobě přilepených obdélníků o rozměrech        

6,88 x 8,76 m a 8,01 x 9,76 m. Venkovní fasáda bude omítnuta silikonovou rýhovanou 

omítkou, na ni bude nanesena akrylátová barva – cihlově červeného odstínu. Sokl bude 

tvořen do výšky 300 mm nad terénem střednězrnnou dekorační soklovou omítkou 

Marmolit šedého odstínu. Okna a dveře budou dřevěná hnědého odstínu. Garážová vrata 

sekční Lomax s motivem dřeva. Nájezd ke garáži a ke vchodu bude tvořen betonovou 

zámkovou dlažbou. Terasy budou tvořeny povrchem z keramické mrazuvzdorné dlažby.  

 

c) Technické řešení stavby 

1. Zemní práce 

Nejprve dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 – 300 mm. Ta bude dočasně 

skladována na deponii, která se nachází v jiho-západní části pozemku. Po sejmutí ornice se 

vytýčí základové pásy. Výkop pro základové pásy bude prováděn buldozerem. Výkopy 

stavební jámy budou svahované. 

 

2. Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z betonu C 16/20. 

Základy obvodových nosných zdí v podsklepené části budou šířky 665 mm. Základy 

obvodových nosných zdí v nepodsklepené části budou šířky 500 mm. Opatřeny tepelnou 

izolací Isover XPS tl. 100 mm. Základy pod vnitřní nosnou stěnou budou šířky 500 mm. 

Základy pod prvním nástupním stupněm schodiště 300 x 300 mm. Základy pod 

komínovým tělesem 650x390 mm. 

 

3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodový plášť je vyzděn z keramických tvarovek Heluz. Obvodové nosné 

konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami Heluz Family 380 mm 2v1 na zdící 

maltu. Rozměr keramické tvarovky 247x380x249 mm. Vnitřní nosné zdivo je navrženo 

Heluz Family 250 mm na zdící maltu. Rozměr keramické tvarovky 247x250x249 mm. 

 

4. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Heluz. Nejprve jsou 

ukládány keramické nosníky Heluz a na ně poté keramické vložky Miako. Po osazení 

keramických vložek se stropní konstrukce zalije betonovou zálivkou C 20/25 tloušťky     
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60 mm, tím se stropní konstrukce zmonolitní. Celková tloušťka stropní konstrukce je     

250 mm. V místě stropu je objekt ztužen železobetonovým věncem. Překlady nad otvory 

jsou navrženy Heluz. Nad sekčními vraty jsou jako překlad navrženy 3 ocelové I profily 

s tepelnou izolací Isover EPS tl. 100 mm. Důvodem návrhu bylo použití materiálu, který 

přenese dané zatížení a zároveň má co nejmenší výšku z důvodu snížení konstrukční výšky 

na 2,15 m a tím docílení co největší výšky otvoru sekčních garážových vrat. U dveří ve 

skladu je použit železobetonový překlad, dle statického posouzení. 

 

5. Schodiště 

Schodiště z 1.NP do 2.NP je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště 

s mezipodestou. Počet schodišťových stupňů je 17 – 17x173,5x290 mm. Šířka ramene je 

1055 mm a sklon schodišťového ramene je 30,89°. 

Schodiště z 1.S do 1.NP je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště 

s mezipodestou. Počet schodišťových stupňů je 16 – 17x171,8x290 mm. Šířka ramene je 

1055 mm a sklon schodišťového ramene je 31°. 

 

6. Střešní konstrukce 

Zastřešení 2.NP je valbovou střechou ze sbíjených vazníků a betonové střešní 

tašky. Sklon střešní konstrukce je 30°. 

Zastřešení 1.NP je provedeno plochou zelenou střechou. Na zelenou střechu je 

umožněn přístup z 2.NP z chodby. Zelená střecha bude málo využívána. Skladba střešní 

konstrukce - viz Výpis skladeb konstrukcí. 

 

7. Komín 

Na výstavbu rodinného domu bude použit cihelný komínový systém Heluz Izostat. 

Vnější rozměry komínu 400x400 mm. Při realizaci je nutno dbát pokynů výrobce.   

 

8. Příčiny a dělící konstrukce 

Příčky v rodinném domě jsou tvořeny systémem Heluz. Tloušťka příček 

v navrhovaném objektu je 115 mm a 140 mm. Jednotlivé tvarovky jsou kladeny na zdící 

maltu. 
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9. Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových pásů s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože od společnosti Dekatrade. Izolace základů je tvořena extrudovaným 

polystyrenem Isover tloušťky 100 mm. Izolace stropu nad 2.NP je tvořena minerální vlnou 

Isover v tloušťce 150 mm. Izolace podlahových konstrukcí uložených na stropní 

konstrukci jsou tvořeny minerální izolací Isover z čedičových vláken tloušťky 40 mm. 

Izolace podlahových konstrukcí na terénu je tvořena izolací Isover EPS 100S tloušťky      

90 mm. Tepelná izolace ploché střechy je tvořena deskami z pěnového polystyrenu Isover 

200S. Hydroizolaci u ploché střechy tvoří asfaltový pás Dekatrade s nosnou vložkou ze 

skleněné tkaniny. 

 

10. Vytápění  

Vytápění je řešeno pomocí průtokového kotle Baxi Luna 3 Comfort o výkonu 25 

kW. Kotel je umístěn v suterénu v místnosti S02 technická místnost. Kotel bude zajišťovat 

ohřev užitkové vody a dodávku teplé vody pro otopná tělesa. Odvod spalin je zajištěn 

pomocí komínu Heluz Izostat. 

 

d) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace - napojení na komunikaci III. třídy z ulice Borová bude provedeno ve 

východní části pozemku parcelní číslo 3659/1. Povrch bude z betonové zámkové dlažby. 

Přípojka kanalizace – kanalizační přípojka bude napojena na hlavní řád z kameniny DN 

300 mm, vedoucí pod komunikací. Přípojka bude z PVC DN 200 mm. Přípojka bude 

umístěna ve východní části pozemku v kanalizační šachtě Ø 1 000 mm.  

Vodovodní přípojka – vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád, 

který vede v zeleném pásu. Napojení bude pomocí trouby z PE dimenze 32x2,9 (DN 25). 

Přípojka je vedena přes vodoměrnou šachtu Ø 1 000 mm, kde je umístěn vodoměr. 

Přípojka elektroinstalace -  přípojka bude provedena připojením na síť elektrické energie. 

Hlavní síť elektrické energie je vedena v zemi v zeleném pásu. Přípojka se provede pomocí 

kabelů CYKY 4x10. Na hranici pozemku bude osazen pilířek, přípojková skříň 

s elektroměrovým rozvaděčem společnosti E-ON. 

Přípojka plynu – plynovodní přípojka je budována kolmo na plynovodní řád. Přípojku 

budujeme z PE potrubí až po hlavní uzávěr. Hlavní uzávěr plynu s plynoměrem je umístěn 

v pilířku na hranici pozemku.  
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

Novostavba rodinného domu se nebude nacházet na poddolovaném území. Sklon 

svahu neklade žádné zvláštní nároky na provádění stavby. Parkování bude zajištěno pro 

jedno vozidlo v garáži. Pro další vozidlo je možnost parkování na nájezdu k domu. Do 

garáže je přístup řešen nájezdem z přilehlé komunikace. Na hranici pozemku bude osazen 

pilířek, přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem společnosti E-ON a přípojkou 

plynu. Z elektroměrového rozvaděče povede přípojka do objektu pod terénem v chráničce. 

Přípojky kanalizace a vody budou napojeny přímo na hlavní řád. Na pozemku bude 

osazena kanalizační revizní šachta a vodoměrná šachta. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt rodinného domu neovlivní záporným způsobem životní prostředí na 

navrhovaných ani sousedních plochách. Provozem stavby dojde k minimálním negativním 

dopadům na životní prostředí. Vytápění bude realizováno pomocí plynového kotle Baxi 

Luna 3 Comfort o výkonu 25 kW. Provozem stavby bude vznikat komunální odpad. 

Popelnice bude umístěna na okraji pozemku na zpevněné ploše. Při realizaci bude vznikat 

minimální prašnost a dojde k minimálnímu zvýšení hlučnosti. Automobily, které vjedou na 

staveniště, budou následně očištěny, popřípadě budou zametány znečištěné plochy. 

Odpady se musí likvidovat v zařízeních k tomu určených. Při nakládání s odpady budou 

dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a  

komunikací 

U novostavby rodinného domu nejsou kladeny požadavky na bezbariérové řešení. 

V objektu se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 

Bylo provedeno vlastní geodetické měření, vizuální prohlídka staveniště a pořízena 

fotodokumentace stávajícího stavu. Hladina podzemní vody neovlivní zakládání rodinného 

domu. Hloubka podzemní vody byla změřena v hloubce 8 m pod úrovní stávajícího terénu. 

Inženýrsko-geologický průzkum a hydrologický průzkum nebyl proveden. 
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Radonový průzkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven jako nízký, pomocí 

radonové mapy. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

Při vytyčování stavby bude využit výškový systém Bpv, navrhovaná úroveň 

podlahy v rodinném domě 0,000 = 195,300 m n. m.. Jako referenční polohový a výškový 

systém bude využit souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální – JTSK. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory 

Provozní soubory stavba neobsahuje. Stavba je členěna na tyto stavební objekty. 

S01 – rodinný dům 

S02 – oplocení pozemku 

S03 – zpevněné plochy 

S04 – přípojka kanalizace 

S05 – přípojka vody 

S06 – přípojka plynu 

S07 – přípojka elektřiny a sdělovací prostředky 

 

k) Vliv stavby na okolní stavební pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 Stavba nebude mít negativní vliv na sousední pozemky ani na okolní stavby. Při 

realizaci bude vznikat minimální prašnost a dojde k minimálnímu zvýšení hlučnosti. 

Automobily, které vjedou na staveniště, budou následně očištěny, popřípadě budou 

zametány znečištěné plochy. Stavba bude prováděna pouze během dne. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části f 

Pracovníci musí být před započetím práce řádně seznámeni s podmínkami BOZP. 

Musí mít k dispozici ochranné pomůcky. Staveniště bude oploceno drátěným plotem do 

výšky 1,8 m, kvůli neoprávněnému pohybu nepovolaných osob. Pracovní plochy ve 

výškách musí být opatřeny zábradlím proti pádu pracovníků z výšky. Na stavbě bude 

veden stavební deník.  

V průběhu výstavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy.  
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Bezpečnost na staveništi je stanovena nařízeními 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 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 č. 361/2007 Sb., stanovení podmínek ochrany zdraví při práci. 

 

2.2.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Nosné konstrukce rodinného domu tvoří prvky systému Heluz. U nosných prvků 

jsou dodrženy podmínky a zásady dané výrobcem. Navržené nosné konstrukce splňují 

podmínky na mechanickou odolnost a stabilitu.  

 

2.2.3 Požární bezpečnost 

Novostavba rodinného domu je posuzována dle normy ČSN 73 0802. Rodinný dům 

tvoří dva požární úseky. Jeden požární úsek tvoří obytná část rodinného domu, druhý 

požární úsek tvoří garáž se skladem. 

Požární bezpečnost staveb je řešena samostatně ve zprávě. Viz příloha Technická 

zpráva požární ochrany. 

Dle odstavce 5 §15 vyhlášky číslo 23/2008 Sb. musí být rodinný dům vybaven zařízením 

autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení je umístěno v prvním požárním úseku 

v centrální hale v 1NP a v druhém požárním úseku v garáži. 

 

2.2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Objekt rodinného domu neovlivní záporným způsobem životní prostředí a 

nevzniknou jím ani žádné hygienicky závadné činnosti. Všechny použité stavební 

materiály jsou hygienicky nezávadné. Zhoršení může způsobit prašnost, při provádění 

stavby a hluk ze strojů.  

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání 

Novostavba rodinného domu je navržena tak, aby vyhovovala na požadavky 

bezpečnosti při užívání. Všechny materiály byly zvoleny tak, aby žádným způsobem 

neohrožovali obyvatele rodinného domu. 
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2.2.6 Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly na požadavky ČSN 73 0532 – 

Akustika. Veškeré instalace budou řádně odizolovány, stoupačky kanalizace budou 

obaleny zvukovou izolací. 

Vnitřní stěny musí vyhovět požadavkům normy a to pro rodinné domy min. 42 dB.  

Vnitřní příčka mezi obytnými místnostmi Heluz 11,5, tloušťky 115 mm dosahuje 

hodnoty zvukové neprůzvučnosti 43 dB. Vnitřní nosná stěna mezi obytnými místnostmi 

Heluz 25, tloušťky 250 mm dosahuje hodnoty zvukové neprůzvučnosti 44 dB.  Obě stěny 

tak vyhovují na požadované hodnoty zvukové neprůzvučnosti. 

Výpočet, viz příloha Zvuková neprůzvučnost. 

Okna a dveře jsou dřevěná s izolačním trojsklem, které zamezuje vnikání hluku do 

objektu.  

 

2.2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Budova splňuje požadavky normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Stupeň 

energetické náročnosti byl stanoven B, budova je klasifikována jako vyhovující. Viz 

příloha Tepelná technika. 

 

2.2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

U novostavby rodinného domu nejsou kladeny požadavky pro užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

2.2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radonový průzkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven jako nízký, 

pomocí radonové mapy, tudíž nemusí být navrženo žádné opatření proti radonu. Proti 

zemní vlhkosti je navržena hydroizolace z asfaltových pásů. 

Stavba se nenachází v území s hrozbou sesuvu půdy, v záplavovém území, 

v poddolovaném území ani v seizmické oblasti. Pozemek se nenachází v žádném 

ochranném pásmu. 

 

2.2.10 Ochrana obyvatelstva 

V rámci navrhované stavby nejsou kladeny žádné požadavky.  
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2.2.11 Inženýrské stavby 

a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Odvodnění dešťové vody je řešeno odvodem do vsakovací jímky v severo-západní 

části objektu. Odvodnění splaškové vody je řešeno kanalizační přípojkou napojenou na 

hlavní kanalizační řád. Předpokládaná produkce splaškové odpadní vody na 4 osoby za rok 

činní 146 m3. 

 

b) zásobování vodou 

Zdrojem pitné vody je veřejný vodovod. Vnitřní vodovod bude napojen na stávající 

přípojku. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodovodní šachtě. Vnitřní rozvody budou 

provedeny z plastových trubek. Celková odhadovaná spotřeba na 4 osoby za rok činní   

224 m3 vody.  

 

c) Zásobování energií 

Přívod el. energie do objektu bude proveden z rozvodné skříně na hranici pozemku 

pomocí kabelu vedoucího v chráničce pod zeminou. 

 

d) Řešení dopravy 

Přístup k pozemku je řešen pomocí nájezdu z betonové zámkové dlažby z místní 

komunikace III. třídy ulice Borová. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Po dokončení stavby se provedou terénní úpravy. Nezastavěné plochy se zatravní a 

vysází se dřevinami.  

 

f) elektronická komunikace 

Objekt bude připojen na rozvod kabelové televize a přípojku internetu. 

 

2.2.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 

Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru. 

 

 

V Brně, květen 2013      Vypracovala: Böhmová Sabina 
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2.3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.3.1 Identifikační údaje 

 

Identifikace stavby:   Novostavba rodinného domu Vracov 

Místo stavby:    Vracov 

Okres:    Hodonín 

Katastrální území:   Vracov 

Parcelní číslo:   3659/1 

Investor, objednatel:  Petr Novák 

Lesní 150  

Vracov 696 42 

Vlastník pozemků:   Svobodová Jarmila 

     Ernestovská 520 

     Vracov 696 42 

Stavebník:    TOSOSTAV spol. s r.o., IČO: 25388576 

Zahradská 47 

Vracov 696 42 

Zodpovědný projektant:   Böhmová Sabina 

náměstí Míru 201 

Vracov 696 42 

 

Autorizační číslo projektanta: 012276, obor: pozemní stavby 

 

2.3.2 Základní charakteristika stavby 

Řešené území se nachází v západní části města Vracov v katastrálním území 

Vracov. Pozemek, na kterém je stavba navržena, je nezastavěný mírně svažitý ve východní 

části. Dříve se zde nacházely pouze pole. Řešené území je určeno k výstavbě rodinných 

domů a staveb pro bydlení.  

Předmětem stavby je třípodlažní rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a 

jedním podzemním podlažím. Objekt je zděný z keramických tvárnic HELUZ, stropní 

konstrukce jsou navrženy vložkové HELUZ Miako, schodiště železobetonové 
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dvouramenné s mezipodestou, střecha valbová ze sbíjených vazníků se sklonem 30° a 

betonovou střešní taškou. Okna a dveře budou dřevěná s izolačním trojsklem. Omítka bude 

tmavších odstínů v kombinaci červená a šedá. Dispoziční řešení je navrženo s přihlédnutím 

na normové hodnoty. Do rodinného domu se vstupuje pomocí vstupů umístěných 

v přízemí. Přes závětří se dostaneme do zádveří a centrální haly, ze které jsou přístupné 

veškeré místnosti včetně schodiště do dalších podlaží. Ve druhém nadzemním podlaží je 

opět centrální hala, ze které jsou přístupné všechny místnosti. Dále je zde přístupná zelená 

střecha umístěná nad garáží, která bude využívána pouze pro občasnou údržbu. Podzemní 

podlaží je využíváno z větší části jako technické. Okolo objektu bude osazen okapový 

chodníček z betonových tvarovek rozměru 500 x 500 mm. Na jižní a západní straně bude 

umístěna u objektu terasa z mrazuvzdorné keramické dlažby. Na západní terase bude 

vystavěn zděný krb. Garáž je samostatně přístupná z východní části objektu. Pozemek tvoří 

zpevněné plochy, které budou provedeny z betonové zámkové dlažby a nezpevněné 

plochy, které budou zatravněny a opatřeny okrasnou zelení.  

 

2.3.3 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Novostavba rodinného domu je navrhována jako samostatně stojící objekt. Objekt 

bude třípodlažní, částečně podsklepený. Dvě podlaží jsou navrhována nadzemní a jedno 

podzemní. Zastřešení části objektu valbovou střechou se sklonem 30° a části plochou 

zelenou střechou.  

Dispoziční řešení. Vstup do objektu je přes závětří do zádveří. Ze zádveří je 

přístupná centrální hala vedoucí do kuchyně, obývacího pokoje, pokoje pro hosty, na WC a 

na schodiště do dalších podlaží. Z kuchyně a obývacího pokoje je přístupná jídelna. 

Z obývacího pokoje je dále přístupná zadní terasa se zděným krbem a pergolou. 

Z východní strany objektu je vstup do garáže, z které je přístup do skladu a následně na 

zahradu. Z centrální haly v 1.NP je přístup přes schodiště do suterénu, tam je z chodby 

přístupná technická místnost, hobby a místnost pro domácí práce. Z centrální haly v 1.NP 

je dále přístup přes schodiště do 2.NP do centrální haly druhého nadzemního podlaží. 

Druhé nadzemní podlaží je z hlediska funkce bráno jako klidové. Z haly lze vstupovat do 

posilovny, dvou dětských pokojů, ložnice, dvou koupelen s WC, do hobby místnosti a také 

na zelenou plochou střechu. Z ložnice je přístupná šatna.  

Obytné místnosti splňují požadavky dle ČSN 73 4301. 
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V okolí objektu bude na nezpevněných plochách osetá tráva. Budou zde vysázeny 

stromy a keře. Z východní strany objektu bude vytvořen nájezd z betonové zámkové 

dlažby. Okolo objektu bude osazen betonový okapový chodníček. Z jižní a západní strany 

bude umístěna terasa z mrazuvzdorné zámkové dlažby se zastřešením. 

Objekt nebude využíván osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

2.3.4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

zastavěná plocha:      138,45 m2 

obestavěný prostor:  735,37 m3 

užitková plocha:       245,68 m2   

kapacita: je navrhováno pro 4 osoby 

Vstupní část je orientovaná na východní straně pozemku. Osvětlení a oslunění je 

dostačující okny. 

 

2.3.5 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovaná životnost 

Objekt je navržen z materiálů poskytujících dlouholetou životnost stavby. 

Konstrukční řešení – nosný systém je navržen jako stěnový obousměrný. Výškové osazení 

objektu 0,000 = 195,300 m n. m. Bpv. 

 

2.3.5.1 Zemní práce 

Nejprve dojde k sejmutí ornice v tloušťce 200 – 300 mm. Ta bude dočasně 

skladována na deponii, která se nachází v jiho-západní části pozemku. Sejmutá ornice bude 

dále sloužit k finálním terénním úpravám. Po sejmutí ornice se objekt vytýčí lavičkami, na 

lavičky se označí výškové body, od kterých se budou určovat příslušné výšky. Výkop pro 

základové pásy bude prováděn strojně s ručním dočištěním základové spáry. Vykopaná 

zemina bude ukládána na deponii.  Výkopy stavební jámy budou svahované. 

Objekt se nachází v oblasti s pískovou zeminou s pevnou konzistencí a únosností 

základové spáry 0,275 MPa.  

Výkopy budou prováděny dle výkresu základů. 
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2.3.5.2  Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu            

C 16/20. Pásy budou zakryty betonovou deskou tl. 100 mm s výztužnou kari sítí Ø 6 mm,         

150x150 mm. Základové konstrukce jsou v hloubce minimálně 1 m pod terénem. U všech 

základových konstrukcí je tak dodržena minimální nezámrzná hloubka, která je v lokalitě 

stanovena v hloubce 800 mm.  

Základové pásy obvodových nosných zdí v podsklepené části budou šířky 665 mm 

a výšky 500 mm. Základové pásy obvodových nosných zdí v nepodsklepené části budou 

šířky 500 mm. Základové pásy pod vnitřní nosnou stěnou šířky 500 mm. Základ pod 

prvním nástupním stupněm schodiště 300 x 300 mm. Základy pod komínovým tělesem 

650 x 390 mm.  

Bližší specifikace viz výkres základů. 

 

2.3.5.3 Svislé nosné konstrukce 

Obvodový plášť je vyzděn z keramických tvarovek Heluz. Obvodové nosné 

konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami Heluz Family 38 2v1 tloušťky 380 mm 

na zdící tenkovrstvou maltu. V suterénní stěně je v ½ výšky proveden po celém obvodu 

ztužující železobetonový věnec, z důvodu působení zemních tlaků. Vnitřní nosné zdivo je 

navrženo Heluz Family 25 tloušťky 250 mm na zdící tenkovrstvou maltu. 

 

2.3.5.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy ze systému Heluz. Nejprve jsou 

ukládány keramické nosníky Heluz a na ně keramické vložky Miako. Po osazení 

keramických vložek se stropní konstrukce zalije betonovou zálivkou C 20/25 tloušťky 60 

mm, tím se stropní konstrukce zmonolitní. V betonové zálivce je osazena kari síť Ø 6 mm, 

oka 100x100 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Stropní výměna u 

půdních schodů bude provedena dle pokynů výrobce. V místě stropu je objekt ztužen 

železobetonovým věncem.  

 

2.3.5.5 Překlady 

Překlady nad otvory jsou navrženy Heluz. Nad sekčními vraty jsou jako překlad 

navrženy 3 ocelové I profily s tepelnou izolací Isover EPS tl. 100 mm. Důvodem návrhu 

bylo použití materiálu, který přenese dané zatížení a zároveň má co nejmenší výšku 

z důvodu snížení konstrukční výšky na 2,15 m. A tím docílení co největší výšky otvoru 
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sekčních garážových vrat. U dveří ve skladu je použit železobetonový překlad, dle 

statického posouzení. 

 

2.3.5.6 Schodiště 

Schodiště z 1.NP do 2.NP je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště 

z betonu C20/25 s mezipodestou. Počet schodišťových stupňů je 17 – 17x173,5x290 mm. 

Šířka ramene je 1055 mm a sklon schodišťového ramene je 30,89°. 

Schodiště z 1.S do 1.NP je navrženo jako železobetonové dvouramenné schodiště 

z betonu C20/25  s mezipodestou. Počet schodišťových stupňů je 16 – 17x171,8x290 mm. 

Šířka ramene je 1055 mm a sklon schodišťového ramene je 31°. 

Obě schodiště mají nášlapnou vrstvu tvořenou dřevěným obkladem. 

 

2.3.5.7 Střešní konstrukce 

Zastřešení 2.NP je valbovou střechou ze sbíjených vazníků a betonové střešní 

tašky. Sklon střešní konstrukce je 30°. Sbíjené vazníky budou osazeny na pozednice 

100x140 mm. Kotvení vazníků k pozednici je provedeno pomocí dvou pozinkovaných L 

profilů. Podrobnější informace viz výkres krovu. Všechny dřevěné prvky budou opatřeny 

ochranným nátěrem proti plísním a dřevokaznému hmyzu. Střešní krytina je navrhována 

z betonových střešních tašek Tondach Samba 11. Latě a kontralatě jsou rozměrů 50x30 

mm. Vzdálenost latí je 380 mm. Jako pojistná hydroizolace bude použita Isover Tyvek soft 

antireflex. Střecha je odvodněna okapovým systémem Ø 150 mm. Dešťové vody jsou 

svedeny do vsakovací jímky.  

Zastřešení 1.NP je provedeno plochou zelenou střechou. Na zelenou střechu je 

umožněn přístup z 2.NP z chodby. Zelená střecha bude málo využívána. Zelená střecha je 

odvodněna pomocí střešní vpusti Ø 70 mm.  Skladba střešní konstrukce - viz Výpis 

skladeb konstrukcí. 

 

2.3.5.8  Komín 

Na výstavbu rodinného domu bude použit cihelný komínový systém Heluz Izostat. 

Vnější rozměry komínu 400x400 mm. Průměr komínového průduchu 180 mm. Při 

realizaci je nutno dbát pokynů výrobce.  Komín dosahuje do výšky 9 m. Komín je tvořen 

izostatickými vložkami zajišťující pevnost a těsnost spojení. 
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2.3.5.9 Příčky 

Příčky v  rodinném domě jsou tvořeny systémem Heluz. Tloušťka příček 

v navrhovaném objektu je 115 mm a 140 mm. Jednotlivé tvarovky jsou kladeny na 

tenkovrstvou zdící maltu. 

 

2.3.5.10 Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových pásů s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože od společnosti Dekatrade. Tepelná izolace krajních základových 

pásů nepodsklepené části objektu je tvořena extrudovaným polystyrenem Isover tloušťky 

100 mm. Izolace stropu nad 2.NP je tvořena minerální vlnou Isover v tloušťce 150 mm. 

Izolace podlahových konstrukcí uložených na stropní konstrukci jsou tvořeny minerální 

izolací Isover z čedičových vláken tloušťky 40 mm. Izolace podlahových konstrukcí na 

terénu je tvořena izolací Isover EPS 100S tloušťky  90 mm. Tepelná izolace ploché střechy 

je tvořena deskami z pěnového polystyrenu Isover 200S. Hydroizolaci u ploché střechy 

tvoří asfaltový pás Dekatrade s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 

 

2.3.5.11 Podlahy 

 Nášlapná vrstva podlah je stanovena dle druhu provozu. V objektu se nachází dva 

druhy nášlapných vrstev a to keramická dlažba, která je na stěně opatřena keramickým 

soklem nebo dřevěná podlaha z desek, která je na stěně opatřena dřevěnou lištou. Přechod 

mezi podlahami v místě prahu je řešen podlahovou lištou.  

Tepelná izolace podlah je stanovena dle umístění v objektu. Podrobné skladby 

vrstev – viz příloha Výpis skladeb konstrukcí.  

 

2.3.5.12 Výplně otvorů 

Veškeré výplně otvorů jsou navrženy jako dřevěné s izolačním trojsklem od 

výrobce Slavona. Podrobnější členění, rozměry a počty kusů jsou v příloze Výpis 

truhlářských výrobků. Montáž výplní otvorů bude provedena dle pokynů výrobce. 

 

2.3.5.13 Zámečnické výrobky 

Většina zámečnických výrobků bude nerezových a to zejména zábradlí a madla. 

Rošt anglického dvorku bude z oceli, která bude žárově pozinkovaná. Zárubně vnitřních 

dveří budou ocelové. Podrobněji viz Výpis zámečnických výrobků. 
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2.3.5.14 Truhlářské výrobky 

Jedná se především o výplně otvorů a vnitřní dřevěné parapety. Výrobky budou 

ošetřeny vhodným nátěrem.  

 

2.3.5.15 Klempířské výrobky 

 Vnější parapety oken a oplechování atiky je provedeno z ocelového plechu žárově 

pozinkovaného tloušťky 0,6 mm.  

 Odvodňovací prvky okapového systému, okapničky a oplechování je z titan-zinku 

tloušťky 0,65 mm. Veškeré klempířské prvky budou následně natřeny hnědou barvou. 

 

2.3.5.16 Nátěry 

Dřevěné prvky pergoly, sbíjené vazníky a pozednice budou opatřeny nátěrem proti 

plísním a dřevokazným škůdcům. Klempířské prvky budou natřeny nátěrem hnědé barvy.  

 

2.3.5.17 Povrchové úpravy stěn a stropů 

Povrchy vnitřních stěn budou opatřeny jemnou štukovou omítkou. V určených 

místnostech je navržen keramický obklad do výšky navržené ve výkresech.  

Venkovní fasáda bude omítnuta silikonovou rýhovanou omítkou, na ni bude 

nanesena akrylátová barva – cihlově červeného odstínu. Sokl bude tvořen do výšky        

300 mm nad terénem střednězrnnou dekorační soklovou omítkou Marmolit šedého odstínu. 

 

2.3.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Navrhovaný objekt rodinného domu bude splňovat požadavky dané normou ČSN 

73 0540. Stavba byla klasifikována dle energetické náročnosti do skupiny B. Podrobně o 

tepelně technických požadavcích v příloze Tepelně technické posouzení konstrukcí. 

 

2.3.7 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Rodinný dům bude založen na betonových pásech v minimální hloubce 1 m, což 

vyhovuje na požadavky minimální nezámrzné hloubky. Hloubka podzemní vody je 8 m 

pod terénem, tím pádem neovlivní založení objektu. Únosnost základové spáry je 275 kPa. 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden.  
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2.3.8 Vliv objektu na jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

Objekt rodinného domu neovlivní záporným způsobem životní prostředí na 

navrhovaných i sousedních plochách. Provozem stavby dojde k minimálním negativním 

dopadům na životní prostředí. Vytápění bude realizováno pomocí plynového kotle. 

Provozem stavby bude vznikat komunální odpad. Popelnice bude umístěna na okraji 

pozemku na zpevněné ploše. Při realizaci bude vznikat minimální prašnost a minimální 

zvýšení hlučnosti. Automobily, které vjedou na staveniště, budou následně očištěny, 

popřípadě budou zametány znečištěné plochy. Odpady se musí likvidovat v zařízeních 

k tomu určených. Při nakládání s odpady budou dodrženy ustanovení zákona 185/2001 Sb. 

o odpadech. 

 

2.3.9 Dopravní řešení 

Přístup k pozemku je řešen pomocí nájezdu z betonové zámkové dlažby z místní 

komunikace III. třídy ulice Borová. 

 

2.3.10 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Radonový průzkum nebyl proveden, radonový index byl stanoven jako nízký, 

pomocí radonové mapy, tudíž nemusí být navrženo žádné opatření proti radonu. Proti 

zemní vlhkosti je navržena hydroizolace z asfaltových pásů. 

Stavba se nenachází v území s hrozbou sesuvu půdy, v záplavovém území, 

v poddolovaném území ani v seizmické oblasti. Pozemek se nenachází v žádném 

ochranném pásmu.  

 

2.3.11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Dokumentace byla zpracována na základě platných předpisů. Vyhláška ministerstva pro 

místní rozvoj číslo 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákon číslo 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích předpisů. 

 

 

 

 

V Brně, květen 2013      Vypracovala: Böhmová Sabina 
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3. Závěr 
 

Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami. Záměrem bylo 

navržení novostavby rodinného domu tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Součástí 

bakalářské práce je i tepelně technické posouzení objektu a požárně technické řešení.  

 

V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo oproti studii rodinného domu 

k více změnám. Jsou to zejména změny tloušťky obvodového zdiva a změna dispozice 

suterénu. 

Ve studii rodinného domu bylo navrženo obvodové zdivo z keramických tvarovek 

Heluz Family 2v1 tloušťky 300 mm. Po bližším prozkoumání a konzultaci s výrobcem 

jsem nakonec zvolila vhodnější variantu použití keramických tvarovek Heluz Family 2v1 

tloušťky 380 mm. Jednak z důvodu více druhů doplňkových tvarovek a také z důvodu 

lepších tepelněizolačních vlastností. 

Navrhovaná dispozice suterénu byla nevhodná z důvodu velké plochy chodby, ta 

byla zmenšena a tím se zvětšila užitná plocha okolních místností. V místnosti S03 byl nově 

navržen anglický dvorek. Pod výstupním ramenem schodiště byla vytvořena místnost pro 

sklad zavařenin s označením S05. 

 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem pracovala pečlivě, aby byly dodrženy 

veškeré body zadání. Také jsem se snažila využívat nových materiálů na trhu s ohledem na 

ekonomickou náročnost staveb. Nově získané poznatku budu i nadále využívat v budoucím 

životě. 
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