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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu s projekční kanceláří na 
úrovni dokumentace pro provádění stavby. Rodinný dům se nachází v obci Blížkovice. 
Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími, zastřešený plochou 
střechou. Konstrukční systém podsklepené části tvoří ztracené bednění a nadzemní část je 
ze systému Heluz. Pozemek se svažuje směrem k severojihu.  
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, projekční kancelář, ztracené bednění, zdivo, plochá střecha, vegetační 
střecha, terasa, garáž.  
  
  
  
Abstract 
The aim of this bachelor´s thesis is a project of a new detached house with a design office 
at a level of the documentation for the structure realization. The detached house is situated 
in a small town Blížkovice. The building is partly basement with two above-ground floor 
with a flat roof. The structural system of the basement part is made up of permanent 
shuttering and the above-ground part is made up of system Heluz. The land is sloping 
toward the northsouth.  
  
Keywords 
Detached house, design office, permanent shuttering, bricwork, flat roof, vegetation roof, 
terrace, garage.  
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Úvod 
 
Cílem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří. 
Objekt rodinného domu se bude nacházet na nezastavěné stavební parcele č.87/17 
v katastrálním území Blížkovice-Městys. Stavba je funkčně rozdělena na část s projekční 
kanceláří a část obytnou. Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními 
podlažími. Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro provádění stavby. 
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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA              
 

a) Identifikační údaje stavby a investora 
Identifikace stavby: Novostavba rodinného domu s projekční 

kanceláří v obci Blížkovice včetně napojení na 
inženýrské sítě 

 
Stavebník:  Milan Tihlařík 

 Blížkovice 226 
 671 55 Blížkovice 

 
Místo stavby:   p. č. 87/17, k.ú. Blížkovice - Městys 

 
Katastrální území:  Blížkovice – Městys; 605697 

 
Kraj:   Jihomoravský/Znojmo 

 
Charakteristika stavby:                 Novostavba rodinného domu 

 
Stupeň:      Dokumentace pro provádění stavby 

 
Datum zpracování:    Květen 2013 

 
Schvalující úřad:    Stavební úřad Šumná 

 
Projektant: Jana Fafílková 

 Prokopov 12  
 671 54 Hostim 
 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích  
 
Pozemek p.č. 87/17 v k.ú. Blížkovice – Městys jsou navrženy ve schválené ÚPD 

Obce Blížkovice k zástavbě objektem pro bydlení. Jedná se o mírně svažitý pozemek 
směrem severojižním. Pozemek se nachází v zastavitelném území obce Blížkovice. Příjezd 
na pozemek pro výstavbu rodinného domu je zajištěn z místní zpevněné komunikace. 

Osazení domu v terénu včetně odstupových vzdáleností od hranic pozemku je 
patrno ze situace v projektové dokumentaci. 

Rodinný dům je navržen obdélníkového tvaru, částečně podsklepený, se dvěma 
nadzemními podlažími a plochou střechou. Podlaha domu 0,000 je osazena u vstupu do 
domu 0,150 m nad upravený terén. 

Výstavbou domu vznikne bytová jednotka ve skladbě 5+KK s příslušenstvím a 
vestavěnou garáží pro jeden osobní automobil. 

Na části, kde bude zřízena stavba a zařízení staveniště, je zatravněná plocha bez 
vzrostlé zeleně. Na pozemku, určeném pro výstavbu RD, se nenachází žádná stavba. Ze 
západní strany navazuje parcela č. 87/18, ze severní strany p.č. 87/20 (komunikace), 
z východní strany p.č. 87/16 a z jižní strany p.č. 2911. U těchto okolních parcel, kromě p.č. 
2911 a 87/20, se předpokládá výstavba nových rodinných domů a tyto parcely jsou ve 
vlastnictví stavebníků.  



 
c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
Na pozemku navrženém pro výstavbu rodinného domu byl proveden radonový 

průzkum fa RADON test s.r.o., Na Nivkách 420, Třebíč. Stavební pozemek byl zařazen do 
kategorie nízký radonový index. Stavba bude proti pronikání radonu z podloží odizolována 
asf.lepenkou Glastek 40 Special Mineral. 

Staveniště je mírně svažité a nachází se u místní komunikace. Stavba bude svým 
členěním začleněna do okolního prostředí a stávajícího terénu. V místní komunikaci se 
nachází vedení elektro, vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu. Rodinný dům bude 
napojen na toto vedení inženýrských sítí. Přívod vody bude zajištěn vodovodní přípojkou 
z vodovodu v komunikaci. Připojení elektro bude provedeno z distribučního kabelového 
rozvodu nízkého napětí do pojistkové přípojkové skříně na pozemku, která je již na 
pozemku zřízena a ukončena v betonovém pilíři. Plynové vedení se v blízkosti pozemku 
nachází a RD bude na plynové vedení napojen. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Zpracovaná projektová dokumentace zohledňuje podmínky a připomínky 

dotčených orgán a organizací státní správy a správců sítí.  
  
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavba splňuje požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 a 501/2006. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu  
Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno na  k.ú. Blížkovice - Městys na p.č. 
87/17. Lokalita pro zamýšlenou realizaci samostatně stojícího rodinného domu se nachází 
v území s nově navrhovanou zástavbou rodinných domů. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
Byly stanoveny podmínky z hlediska dispozic pozemku a obce. Stavba nemá věcné a 

časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců od zahájení stavby.  

Předpokládané zahájení výstavby: 07/2013 
Předpokládaná lhůta výstavby: 09/2014 

Způsob provedení:   Dodavatelsky 
Postup výstavby: 

- Přípojky IS 
- Hrubá stavba 

- Vestavby (okna, příčky, vnitřní rozvody, aj.) 
- Dokončovací práce, interiéry 



 
i) Statistické údaje o stavbě 
 Předpokládané náklady na stavbu RD činí 4 230 380 Kč. Objekt RD se skládá z jedné 

bytové jednotky. Podlahová plocha bytu činí 334,35 m2. Plocha pozemku zastavěná stavbou 
činí 180,40 m2, zpevněné plochy činí 195,70 m2. Plocha uvažované parcely č. 87/17 je 934 
m2.  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
Identifikace stavby: Novostavba rodinného domu s projekční 

kanceláří v obci Blížkovice včetně napojení na 
inženýrské sítě 

 
Stavebník:  Milan Tihlařík 

 Blížkovice 226 
 671 55 Blížkovice 

 
Místo stavby:   p. č. 87/17, k.ú. Blížkovice - Městys 
 
Katastrální území:  Blížkovice – Městys; 605697 
 
Kraj:   Jihomoravský/Znojmo 
 
Charakteristika stavby:                 Novostavba rodinného domu 
 
Stupeň:      Dokumentace pro provádění stavby 
 
Datum zpracování:    Květen 2013 
 
Schvalující úřad:    Stavební úřad Šumná 
 
Projektant: Jana Fafílková 

 Prokopov 12  
 671 54 Hostim 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 
Jedná se o mírně svažitý pozemek směrem severojižním a je ve tvaru lichoběžníka. 

Objekt rodinného domu je navržen asi 8,0 m od stávající komunikace. Objekt rozděluje 
pozemek na dvě části – část před domem, kterou budou tvořit chodníky a příjezdová 
komunikace, část za domem bude tvořit terasa a trávník.   

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Rodinný dům s projekční kanceláří je navržen obdélníkového tvaru. Objekt je situován 
jako volně stojící situovaný do katastrálního území Blížkovice-Městys na parcelu č. 87/17, 
která se svažuje směrem k jihu. Objekt je umístěn 8,0 m od stávající komunikace.  

Stavba je částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení je 
navrženo plochými střechami nepochozími a část domu je zastřešena plochými střechami 
vegetačními. V prostoru nad kuchyní bude pochozí terasa, která bude přístupná z 2NP 
z prostoru chodby. Výška objektu je cca 6,5 m. Podlaha domu 0,000 je osazena u vstupu 
do domu 0,150 m nad upravený terén. 

Příchod k domu i vjezd do garáže je navržen z místní komunikace, která se nachází na 
parcele č. 87/20. Na pozemku se bude nacházet jedno parkovací stání před částí, kde bude 



projekční kancelář. Vstup do obytné části rodinného domu i do projekční kanceláře bude 
po vydlážděném chodníku. 

Dům je situován na okraji městyse Blížkovice, kde vzniká nová zástavba rodinnými 
domy. Samotný pozemek má tvar lichoběžníka. Objekt rozděluje pozemek na dvě části – 
část před domem bude sloužit pro parkování vozidel a jako přístupová plocha do objektu a 
část za domem je určena k relaxaci obyvatel rodinného domu. 

Druhy a parcelní čísla sousedních pozemků podle katastru nemovitostí: 
87/20 komunikace 
87/18 orná půda 
87/16 orná půda 
2911 trvalý travní porost 
Stavební parcela: 
87/17 orná půda 
 
V objektu se nepředpokládá pobyt osob s omezenou schopností pohybu.  

 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 
• Zemní práce 

Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu rýh pro budoucí základy rodinného 
domu. Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy a ručními 
dokopávkami. Přebytečná zemina z výkopu bude umístěna na pozemku a použita později 
na terénní úpravy. 

• Základy 
Základy pod novými nosnými zdmi budou provedeny jako základové pásy z betonu 

C16/20 – XC2. 
Základy musí být provedeny tak, aby u obvodových konstrukcí byly v nezámrzné 

hloubce, ostatní základy budou provedeny dostatečně do rostlého terénu. 
Podkladní betony o tl. 150 mm budou vybetonovány přes základové pásy a 

vyztuženy ocelovou svařovanou sítí Kari s oky 100 x 100 / 4 mm. 
• Izolace proti radonu a vodě 

Stavební pozemek byl zařazen do kategorie nízký radonový index. Stavba bude 
proti pronikání radonu z podloží odizolována asf.lepenkou Glastek 40 Special Mineral. 

• Vertikální konstrukce 
Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z bloků ztraceného bednění tl. 400 mm, 

které budou vyplněny betonem C16/20 a vyztuženy betonářskou výztuží dle návrhu statika. 
Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Heluz Plus 30, pevnost zdiva je 10 

MPa. Obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací z minerální vlny Rockwool Airrock 
ND v tl. 140 mm. Na horní části rodinného domu je navržena provětrávaná fasáda, jejíž 
pohledovou část tvoří obklad z fasádních desek CETRIS. 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo také z cihelných bloků Heluz Plus 30, pevnost P10 
a z bloků Heluz AKU 30, pevnost P15. 

Dále podrobně popsáno v legendách materiálů na jednotlivých výkresech PD. 
• Svislé nenosné konstrukce (příčky) 

Příčky jsou navrženy ze systému Heluz, z cihelných bloků Heluz 11,5, pevnost P10. 
Dále podrobně popsáno v legendách materiálů na jednotlivých výkresech PD. 

• Nosné horizontální konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky. Nad 1NP i nad 2NP 

v tloušťce 180 mm (blíže ve statickém schématu – viz profese statika).  
Veškerý návrh stropní konstrukce viz profese statika. 



Překlady nad okny a dveřmi jsou řešeny systémem Heluz, z nosných překladů 
Heluz a z plochých překladů Heluz (délky překladu podrobněji viz jednotlivé výkresy PD). 
Dále je v 1NP a 2NP navržen železobetonový průvlak o rozměrech 300x180 mm, který 
bude součástí stropní konstrukce. V místnosti 107 je navržen železobetonový průvlak o 
rozměrech 300x370 mm, který bude také součástí stropní konstrukce. 

• Schodiště 
V objektu se nachází dvě schodiště. Schodiště překonávající výškovou úroveň mezi 

1S a 1NP a druhé schodiště, které překonává výškovou úroveň mezi 1NP a 2NP. Obě 
schodiště jsou navržena jako dřevěná schodnicová. Schodiště jsou provedena jako 
dvouramenná pravotočivá s průchozí šířkou 900 mm. Schodnice tvoří dřevěné fošny tl. 50 
mm, do kterých jsou začepovány stupnice. Schodnice jsou uloženy na základový pás v 1S 
a na stropní konstrukci v ostatních podlažích. Schodiště je vybaveno dřevěným zábradlím 
o výšce 1000 mm. 

• Konstrukce střechy 
Na objektu rodinného domu je navržena plochá střešní konstrukce, která je 

vyspádovaná dovnitř objektu a odvodněná pomocí střešních vpustí.  Jako pojistný systém 
pro odvod srážkové vody jsou na střeše umístěny bezpečnostní přepady. Skladba střešního 
pláště je kontaktně uložena na stropní konstrukce. Spád střešních rovin je 3%. Spád je 
zajištěn pomocí spádových klínů z minerální vlny Rockwool tl. 20-40 mm. Nejvyšší hrana 
atiky je +6,500 m od projektové nuly. Atiky jsou vyspádovány dovnitř objektu ve spádu 
5%. Střešní krytina je navržena ze systému asfaltových pásů (Glastek a Elastek) s násypem 
z praného kameniva tl. 90 mm. Část plochých střech (nad místností 103 a nad místnostmi 
109, 111 a 112) jsou řešeny jako ploché vegetační s vrstvou substrátu tl. 100 mm. Nad 
místností 107 je navržena pochozí terasa přístupná z chodby ve 2NP a z ložnice rodičů.  

Jednotlivé skladby střešních konstrukcí a specifikace vrstev viz skladby 
jednotlivých konstrukcí. 

• Komínový systém 
V objektu rodinného domu je osazen komínovým systémem Schiedel ABSOLUT 

s průměrem průduchu 180 mm, odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a 
s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice má rozměry 36x36 cm. 
Nad střešní rovinou bude úprava komínového tělesa řešena pomocí prefabrikovaného 
střešního pláště se strukturovanou povrchovou úpravou. 

• Omítky 
Vnější omítky: na kontaktní zateplovací systém bude provedena fasádní stěrka 

Cemix s armovací sklovláknitou síťovinou, na kterou se nanese penetrační nátěr a následně 
minerální zatíraná omítka Cemix tl. 2 mm. 

Vnitřní omítky: na vnitřní konstrukce je navržena jádrová omítka Cemix tl. 7 mm a 
ni bude nanesena štuková omítka Cemix tl. 3 mm. 

• Podlahy 
V objektu rodinného domu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 
- 200 mm pro podlahy projektované v 1S a v 1NP 
- 100 mm pro podlahy projektované ve 2NP 
Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev viz Skladby konstrukcí. 

• Podhledy 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf na nosný hliníkový 

rošt. Podhledy budou provedeny pouze v místnostech dle projektové dokumentace.  
• Obklady 

V místnostech hygienického zařízení, technické místnosti a kuchyni je navržen 
keramický obklad, vyspárovaný spárovací hmotou. Obklad bude ke stěně připevněn 



pomocí lepících tmelů. Poloha, výška a rozsah obkladů viz Projektová dokumentace. 
Přesné určení barev a odstínů jednotlivých obkladů záleží na investorovi. 

• Výplně okenních otvorů 
V objektu jsou navržena plastová okna Aluplast Ideal 4000 s pěti-komorovým 

rámem tl. 70 mm a zasklením pomocí tepelně izolačního dvojskla 4-16-4 (Ug = 1,1 
W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K). Okna budou provedena v hnědé barvě, odstín zlatý dub. 
Rozměry oken, množství, kování viz specifikace okenních výplní. 

• Výplně dveřních otvorů 
V objektu rodinného domu jsou jako vchodové dveře navrženy plastové dveře 

Aluplast Ideal 4000 s pěti-komorovým rámem tl. 70 mm (UD = 1,3 W/m2K, Ug = 1,1 
W/m2K).  Vstupní dveře budou provedeny v hnědé barvě, odstín zlatý dub. Garážová vrata 
jsou navrženy Ryterna R40 z plně zateplených polyuretanových lamel tl. 40 mm 
s koeficientem prostupu tepla celých vrat UD = 1,5 W/m2K. Konstrukce vrat je vyrobena 
z ocelových zinkovaných dílů a pružin. Barva garážových vrat bude hnědá, odstín zlatý 
dub. Ovládání vrat je pomocí elektromotoru + záložní ruční ovládání. Výplně dveřních 
otvorů uvnitř objektu tvoří interiérové dveře s MDF výplní a obložkovými zárubněmi. 
Dveřní křídla jsou potažené přírodní dýhou s texturou zlatého dubu. Rozměry dveří, 
množství a kování viz specifikace dveřních výplní. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace, která vede do zástavby 
s rodinnými domy. Komunikaci vlastní a spravuje městys Blížkovice. Součástí stavby bude 
vybudování vjezdu do garáže pro jeden osobní automobil a vchodu do obytné části 
rodinného domu a do části projekční kanceláře. Při budování inženýrských sítí byly 
k hranici pozemku dovedeny veškeré potřebné přípojky s možností pozdějšího napojení 
objektu k těmto inženýrským sítím. 

 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Dopravní napojení na pozemek bude provedeno z místní komunikace po nově 
vybudované dlážděné příjezdové komunikaci k domu. Na pozemku bude zřízeno jedno 
parkovací stání pro osobní automobil pro zákazníky projekční kanceláře. 

Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na stávající chodníky a zpevněné 
plochy okolní zástavby. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je patrno z výkresu Situace. 
V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, 

bude tedy dodržena doba nočního klidu. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba sama po realizaci nezhorší stávající životní prostředí v daném území. Během 
realizace budou na staveniště dopravovány materiály na provedení jednotlivých etap 
stavby. 

Množství materiálů není tak značné, aby podstatně zvýšilo dopravní ruch na 
komunikacích v okolí. Při provádění některých prací může na omezenou dobu dojít ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. 

Nezávadné odpady vzniklé při stavbě budou ukládány na jednom místě a během 
stavby odvezeny na skládku. Obaly ze stavebních materiálů budou ukládány na jednom 
místě a odvezeny na skládku. 
 
 



g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Objekt rodinného domu není řešen jako bezbariérový.  
 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD 
Na pozemku se nevyskytuje podzemní voda, stavba se nenachází v záplavové 

oblasti. Radonovým měřením bylo zjištěno nízké radonové riziko. Objekt bude chráněn 
asfaltovým pásem Glastek 40 RN Special Mineral. Na pozemku nebyla zjištěna 
kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly ohrožovat 
životní prostředí. 

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

výškový systém 
Objekt bude umístěn na parcele č. 87/17 v katastrálním území Blížkovice – Městys. 

Výškově je objekt osazen na okolní mírně svažitý terén, úroveň 0,000 = 396,000 m.n.m. 
Bpv.  
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 
Rozdělení na stavební a inženýrské objekty: 
SO1: Rodinný dům s projekční kanceláří 
SO2: Přípojky inženýrských sítí 
SO3: Zpevněné plochy a oplocení 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Během provádění stavby 

bude při výkopových pracích zabezpečena ochrana proti pádu osob do stavebního výkopu. 
Okolí stavby bude chráněno před prachem. Pokud dojde vlivem stavebních prací 
k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, bude zajištěna její bezpečnost. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Stavební činnost bude organizován v souladu nařízením 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, dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: při práci je nezbytně nutné dodržovat platné 
vyhlášky a předpisy – zákon č. 203/1994 Sb. o požární ochraně, vyhláška č. 26/1989 Sb. o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti, 
vyhláška č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích. 

Pracovníci stavby jsou povinni používat ochranné pomůcky. Stroje a zařízení stavby 
budou obsluhovány pouze osobami k tomu oprávněnými. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
a) Zřícení stavby nebo její části 

Pro výstavbu rodinného domu jsou navrženy pouze takové materiály, které splňují 
dostatečnou mechanickou odolnost pro celou dobu užívání stavby. Stabilita stavby je 



zajištěna dodržením navržených systémových řešení a technologických procesů a postupů 
při výstavbě.  

 
b) Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Ze statických výpočtů musí být patrno, že konstrukce budou vykazovat průhyby 
v mezních normových hodnotách. 

Pro zajištění minimálních průhybů je nutno přesně dodržet stanovené doby pro 
odbedňování betonových prvků, tyto doby jsou stanoveny v technologických předpisech 
pro jednotlivé konstrukce. 

 
c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Při dodržení technologických postupů a projektové dokumentace nedojde k poškození 

jiných částí stavby ani zařízení. 
 
3. Požární bezpečnost 

Protipožární opatření objektu je řešeno a zpracováno jako samostatná příloha 
projektové dokumentace – viz Zpráva požární bezpečnosti. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Jedná se o objekt pro bydlení s minimálními dopady na životní prostředí. Objekt 
rodinného domu je nevýrobní a bez prvků s negativními účinky. 

Materiály použité ke stavbě rodinného domu ani její navrhovaný provoz nebudou mít 
žádný negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. 

Odpady, které vzniknou při výstavbě budou recyklovány a odvezeny na řízenou 
skládku. Po uvedení do provozu bude domovní odpad skladován v kontejnerech 
umístěných na hranici pozemku a odvážen v souladu s vyhláškou o nakládání s domovním 
odpadem. 

Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, odtud 
dále do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody z plochých střech a přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do 
retenční nádrže a následně budou znovu využívány majitelem objektu. 

Během výstavby bude používáno ochranných prostředků zmírňujících prašnost. Po 
uvedení do provozu se nepředpokládá vliv objektu na kvalitu ovzduší ve svém 
bezprostředním okolí. 

Provoz rodinného domu nepředpokládá užívání hlučných zařízení. Objekt nebude 
klimatizován. 

Staveniště bude oploceno.   
 
5. Bezpečnost při užívání 

S ohledem na druh provozu v navrhované stavbě není vyžadováno žádné speciální 
opatření týkající se zajištění bezpečnosti při užívání stavby. 

Objekt je navržen v souladu s Obecně technickými požadavky na výstavbu a budou 
dodržovány příslušné požadavky a nařízení BOZP. 
 
6. Ochrana proti hluku 

Vnější prostředí stavby nepůsobí žádnými negativními účinky na objekt nebo na 
vnitřní prostředí v něm. Stavba a její navrhovaný provoz nebude vykazovat z hlediska 
hlučnosti žádný negativní vliv na bezprostřední okolí stavby. 



 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
Navržený objekt rodinného domu je v souladu s platnou normou týkající se splnění 

požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 
 
b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Stavební konstrukce a výrobky jsou navrženy tak, aby vykazovaly velmi malé tepelné 
ztráty, je použito kvalitních stavebních materiálů pro tepelné izolace a pro konstrukce na 
styku s vnějším prostředím a splňují min. požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2:2011. 
Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a jejich 
vyhodnocení viz samostatná příloha Tepelně technické posouzení. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 
V objektu se neuvažuje s přítomností osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Na pozemku se nevyskytuje podzemní voda, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 
Radonovým měřením bylo zjištěno nízké radonové riziko. Objekt bude chráněn asfaltovým 
pásem Glastek 40 RN Special Mineral. Na pozemku nebyla zjištěna kontaminace půdy 
nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly ohrožovat životní prostředí. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 

Objekt nevznáší nároky na zvláštní stavby či opatření k ochraně obyvatelstva. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 

Napojení na sítě technické infrastruktury je řešeno v projektové dokumentaci, 
samostatnou projektovou dokumentací. 
Vodovod    

   Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného 
vodovodního řádu, zakončenou vodoměrnou šachtou blízko hranice stavební parcely, 
z vodoměrné šachty je navržena přípojka do technické místnosti v novostavbě rodinného 
domu, odtud proveden rozvod po novostavbě. 
Kanalizace 

   Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, odtud 
dále do veřejné kanalizace. 
Elektro 

   El.energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou ze stávající skříně PRIS. 
Napojení novostavby rodinného domu bude provedeno ze skříně PRIS, která bude součástí 
oplocení pozemku, zemním kabelem do RIS navržené v zádveří novostavby. 
Vytápění  

   Vytápění rodinného domu je navrženo elektrickým kotlem, který bude umístěn 
v technické místnosti v suterénu rodinného domu. Ohřev teplé vody je navržen elektrickým 
ohřívačem vody. Ohřívač vody je umístěn v koupelně v 1.NP domu. 



Dešťové vody  
   Dešťové vody z plochých střech a přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do 

retenční nádrže a následně budou znovu využívány majitelem objektu. 
Hromosvod  

   Novostavba rodinného domu bude chráněna před bleskem hromosvodem na 
základě výpočtu řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších 
ochranných opatření stavby. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 

stavbě vyskytují) 
Technologická zařízení se v objektu rodinného domu nevyskytují. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 13.5.2013     Vypracovala: Jana Fafílková 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Identifikační údaje stavby a investora 
Identifikace stavby: Novostavba rodinného domu s projekční 

kanceláří v obci Blížkovice včetně napojení na 
inženýrské sítě 

 
Stavebník:  Milan Tihlařík 

 Blížkovice 226 
 671 55 Blížkovice 

 
Místo stavby:   p. č. 87/17, k.ú. Blížkovice - Městys 
 
Katastrální území:  Blížkovice – Městys; 605697 
 
Kraj:   Jihomoravský/Znojmo 
 
Charakteristika stavby:                 Novostavba rodinného domu 
 
Stupeň:      Dokumentace pro provádění stavby 
 
Datum zpracování:    Květen 2013 
 
Schvalující úřad:    Stavební úřad Šumná 
 
Projektant: Jana Fafílková 

 Prokopov 12  
 671 54 Hostim 

 
a) Účel objektu 

Jedná se o rodinný dům s projekční kanceláří. Objekt je situován jako volně stojící 
situovaný do katastrálního území Blížkovice-Městys na parcelu č. 87/17, která se svažuje 
směrem k jihu. Objekt je umístěn 8,0 m od stávající komunikace.  

Stavba je částečně podsklepená se dvěma nadzemními podlažími. Zastřešení je 
navrženo plochými střechami nepochozími a část domu je zastřešena plochými střechami 
vegetačními. V prostoru nad kuchyní bude pochozí terasa, která bude přístupná z 2NP 
z prostoru chodby. Výška objektu je cca 6,5 m. Podlaha domu 0,000 je osazena u vstupu 
do domu 0,150 m nad upravený terén. 

Příchod k domu i vjezd do garáže je navržen z místní komunikace, která se nachází 
na parcele č. 87/20. Na pozemku se bude nacházet jedno parkovací stání před částí, kde 
bude projekční kancelář. Vstup do obytné části rodinného domu i do projekční kanceláře 
bude po vydlážděném chodníku. 

Dům je situován na okraji městyse Blížkovice, kde vzniká nová zástavba rodinnými 
domy. Samotný pozemek má tvar lichoběžníka. Objekt rozděluje pozemek na dvě části – 
část před domem bude sloužit pro parkování vozidel a jako přístupová plocha do objektu a 
část za domem je určena k relaxaci obyvatel rodinného domu. 

 
 



b) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního a výtvarného 
řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
Rodinný dům je řešen jako částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. 

Zastřešení je navrženo plochými střechami nepochozími a část domu je zastřešena 
plochými střechami vegetačními. V prostoru nad kuchyní bude pochozí terasa, která bude 
přístupná z 2NP z prostoru chodby. Objekt rozděluje pozemek na dvě části – část před 
domem bude sloužit pro parkování vozidel a jako přístupová plocha do objektu a část za 
domem je určena k relaxaci obyvatel rodinného domu. 

Do suterénu rodinného domu se dostaneme po schodišti z 1NP nebo z venkovního 
prostoru za domem. Ze schodiště z 1NP se dostaneme do chodby, ze které jsou jednotlivé 
vstupy do technické místnosti, do skladu zahradního nábytku a do vinárny. Ze skladu 
zahradního nábytku je vstup na terasu za domem. Z vinárny se dá dále chodbou dostat na 
WC a do koupelny. 

Objekt rodinného domu je v 1NP rozdělen na část obytnou a na část s projekční 
kanceláří. 

Do projekční kanceláře se vchází ze  zpevněné přístupové komunikace z uliční 
strany. Po vstupu do domu se ocitneme v zádveří, odkud je vstup na WC a dále do samotné 
projekční kanceláře. Z projekční kanceláře se dá přes šatnu projít do obytné části 
rodinného domu.  

Do obytné části rodinného domu se dostaneme hlavním vstupem z ulice nebo garáží 
pro jeden osobní automobil. Ze zádveří vedou dveře do šatny, dále do garáže a potom na 
chodbu, kde se nachází schodiště vedoucí do suterénu a do 2NP. Z chodby se dále 
dostaneme do kuchyně, ve které se nachází spíž. Z kuchyně se dá projít do obývacího 
pokoje, ze kterého vedou prosklené vstupní dveře na venkovní schodiště. Z chodby je také 
přístup do koupelny a do pokoje pro hosta. 

Z chodby ve 2NP je přístup na terasu a dále do ložnice rodičů. Z ložnice rodičů je 
také přístup na terasu. Na ložnici navazuje šatna a dále koupelna rodičů. Z chodby se také 
dostaneme na WC, do koupelny dětí a do dvou dětských pokojů. 

V objektu se nepředpokládá výskyt osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Objekt rodinného domu je zastřešen plochými střechami. Nad částí 1NP jsou 
navrženy vegetační ploché střechy s extenzivní zelení. Nad kuchyní v 1NP je navržena 
pochozí plochá střecha s dlažbou na terčích. Nad 2NP je navržena nepochozí plochá 
střecha s horní vrstvou z praného kameniva.  

V suterénní části rodinného domu je povrchová úprava řešená pomocí mozaikové 
omítky v hnědé barvě. V 1NP je fasáda upravena zatíranou omítkou béžové barvy. V části 
2NP je fasáda řešena pomocí obkladu z CETRIS desek hnědé barvy. 

Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení je patrno z výkresové části 
dokumentace. 

Terénní úpravy a řešení okolí objektu je patrné ze situace stavby. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

• Celková plocha pozemku:  934,0 m2 
• Plocha navrhovaného objektu: 180,34 m2 
• Ostatní plochy: 

- Zpevněné plochy:   195,04 m2 



- Nezastavěná plocha, zeleň: 558,62 m2 
• Majetkoprávní vztahy:  ve vlastnictví investora 
• Obestavěný prostor:   1704,30 m3 
• Užitná plocha: 

- 1S, 1NP a 2NP:   302,10 m2 
- Projekční kancelář:  26,20 m2 

 
Orientace ke světovým stranám a osvětlení: 
Jedná se o rodinný dům s projekční kanceláří. Objekt je situován jako volně stojící 

situovaný do katastrálního území Blížkovice-Městys na parcelu č. 87/17, která se svažuje 
směrem k jihu. 

Hlavní vstup do objektu je ze strany ulice ze severu, odkud je také vstup do části 
projekční kanceláře a vjezd do garáže pro jeden osobní automobil. Ve 2NP jsou na severní 
stranu orientovány koupelna rodičů, WC, koupelna dětí. 

Na východní stranu je v 1NP orientován pokoj pro hosta a koupelna, ve 2NP je to 
ložnice rodičů, šatna.  

Na jižní stranu je v 1S orientován sklad zahradního nábytku, vinárna, v 1NP je to 
pokoj pro hosta, kuchyně, obývací pokoj, ve 2NP je to ložnice rodičů a dětský pokoj. 

Na západní stranu je v 1NP orientován obývací pokoj, projekční kancelář a WC, ve 
2NP jsou to dětské pokoje. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

• Zemní práce 
Zemní práce budou spočívat ve strojním výkopu rýh pro budoucí základy rodinného 

domu. Ostatní výkopové práce budou prováděny menšími strojními mechanizmy a ručními 
dokopávkami. Přebytečná zemina z výkopu bude umístěna na pozemku a použita později 
na terénní úpravy. 

• Základy 
Základy pod novými nosnými zdmi budou provedeny jako základové pásy z betonu 

C16/20 – XC2. 
Základy musí být provedeny tak, aby u obvodových konstrukcí byly v nezámrzné 

hloubce, ostatní základy budou provedeny dostatečně do rostlého terénu. 
Podkladní betony o tl. 150 mm budou vybetonovány přes základové pásy a 

vyztuženy ocelovou svařovanou sítí Kari s oky 100 x 100 / 4 mm. 
• Izolace proti radonu a vodě 

Stavební pozemek byl zařazen do kategorie nízký radonový index. Stavba bude 
proti pronikání radonu z podloží odizolována asf.lepenkou Glastek 40 Special Mineral – 
jedná se o SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné 
hmotnosti 200g/m2, tloušťka pásu je 4 mm, pás bude celoplošně nataven k podkladu. 
Zpracování: 

- Na podkladní beton bude nanesen penetrační nátěr Dekprimer a následně bude 
celoplošně nataven asfaltový pás 

- Pokládat začínáme od kraje podkladního betonu pod budoucími obvodovými 
stěnami a dále pod nosnými a nenosnými vnitřními stěnami; pásy pokládáme 
s dostatečným přesahem předepsaným výrobcem pro natavení zbývajících pásů pro 
hydroizolaci spodní stavby 



- Je nutné, abychom asfaltový pás hydroizolační vrstvy před tím, než jej definitivně 
položíme, předem rozbalili a položili na místo určení, znovu se potom sroluje do 
kotouče a následně se pokračuje v definitivním pokládání 

- Při natavování se musí role asfaltového pásu rozvíjet rovnoměrně 
- Nahřátí krycí vrstvy asfaltového pásu musí být intenzivní a přitom co nejkratší 
- Natavovacím přístrojem se zahřeje pruh natavovaného kotouče, plamen musí být 

vždy orientován směrem od podkladu, neboť se tak současně podle potřeby zahřeje 
i podklad 

- Izolatér využívá ocelovou trubku, na kterou se pás navine, trubka je průměru 
přibližně 60 mm o délce asi o 50 mm menší než je šířka role 

- Natavovanou část role posouvá izolatér a přitlačuje ji nohou 
- Spoje a překrytí pásu natavujeme až po natavení plochy celého pásu, proto je 

potřeba nechat okraj pásu pro provaření spojů nenatavený 
- Jednotlivé asfaltové pásy přeplátujeme o 100 mm a celoplošně svaříme 
- Pásy musíme pokládat tak, že musí být vzájemně podélně posunuté – podélný spoj 

horní vrstvy musí zasahovat do poloviny pruhu předcházející vrstvy, jednotlivé 
pásy této vrstvy v čelních spojích musí zasahovat do poloviny sousedního pásu  

• Tepelná izolace 
V 1S je v části, která je pod úrovní terénu, navržena izolace z extrudovaného 

polystyrenu Styrodur 4000CS tloušťky 50 mm, λ = 0,033 W/mK , v části nad terénem je 
navržena izolace z extrudovaného polystyrenu Styrodur 4000CS tl. 120 mm, λ = 0,038 
W/mK. V 1NP je navržen kontaktní zateplovací systém s izolací z minerální vlny 
Rockwool Fasrock tl. 140 mm, λ = 0,039 W/mK. Ve 2NP je navržena provětrávaná fasáda 
z izolací z minerální vlny Rockwool Airrock ND tl. 140 mm, λ = 0,035 W/mK. 

• Vertikální konstrukce 
Obvodové zdivo v suterénu je navrženo z bloků ztraceného bednění tl. 400 mm, 

které budou vyplněny betonem C16/20 a vyztuženy betonářskou výztuží dle návrhu statika. 
Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků Heluz Plus 30, pevnost zdiva je 10 

MPa. Obvodové zdivo je zatepleno tepelnou izolací z minerální vlny Rockwool Airrock 
ND v tl. 140 mm. Na horní části rodinného domu je navržena provětrávaná fasáda, jejíž 
pohledovou část tvoří obklad z fasádních desek CETRIS. 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo také z cihelných bloků Heluz Plus 30, pevnost P10 
a z bloků Heluz AKU 30, pevnost P15. 

Dále podrobně popsáno v legendách materiálů na jednotlivých výkresech PD. 
• Svislé nenosné konstrukce (příčky) 

Příčky jsou navrženy ze systému Heluz, z cihelných bloků Heluz 11,5, pevnost P10. 
Dále podrobně popsáno v legendách materiálů na jednotlivých výkresech PD. 

• Nosné horizontální konstrukce 
Stropní konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky. Nad 1NP i nad 2NP 

v tloušťce 180 mm (blíže ve statickém schématu – viz profese statika).  
Veškerý návrh stropní konstrukce viz profese statika. 
Překlady nad okny a dveřmi jsou řešeny systémem Heluz, z nosných překladů 

Heluz a z plochých překladů Heluz (délky překladu podrobněji viz jednotlivé výkresy PD). 
Dále je v 1NP a 2NP navržen železobetonový průvlak o rozměrech 300x180 mm, který 
bude součástí stropní konstrukce. V místnosti 107 je navržen železobetonový průvlak o 
rozměrech 300x370 mm, který bude také součástí stropní konstrukce. 

• Schodiště 
V objektu se nachází dvě schodiště. Schodiště překonávající výškovou úroveň mezi 

1S a 1NP a druhé schodiště, které překonává výškovou úroveň mezi 1NP a 2NP. Obě 
schodiště jsou navržena jako dřevěná schodnicová. Schodiště jsou provedena jako 



dvouramenná pravotočivá s průchozí šířkou 900 mm. Schodnice tvoří dřevěné fošny tl. 50 
mm, do kterých jsou začepovány stupnice. Schodnice jsou uloženy na základový pás v 1S 
a na stropní konstrukci v ostatních podlažích. Schodiště je vybaveno dřevěným zábradlím 
o výšce 1000 mm. 

• Konstrukce střechy 
Na objektu rodinného domu je navržena plochá střešní konstrukce, která je 

vyspádovaná dovnitř objektu a odvodněná pomocí střešních vpustí.  Jako pojistný systém 
pro odvod srážkové vody jsou na střeše umístěny bezpečnostní přepady. Skladba střešního 
pláště je kontaktně uložena na stropní konstrukce. Spád střešních rovin je 3%. Spád je 
zajištěn pomocí spádových klínů z minerální vlny Rockwool tl. 20-40 mm. Nejvyšší hrana 
atiky je +6,500 m od projektové nuly. Atiky jsou vyspádovány dovnitř objektu ve spádu 
5%. Střešní krytina je navržena ze systému asfaltových pásů (Glastek a Elastek) s násypem 
z praného kameniva tl. 90 mm. Část plochých střech (nad místností 103 a nad místnostmi 
109, 111 a 112) jsou řešeny jako ploché vegetační s vrstvou substrátu tl. 100 mm. Nad 
místností 107 je navržena pochozí terasa přístupná z chodby ve 2NP a z ložnice rodičů.  

Jednotlivé skladby střešních konstrukcí a specifikace vrstev viz skladby 
jednotlivých konstrukcí. 

• Komínový systém 
V objektu rodinného domu je osazen komínovým systémem Schiedel ABSOLUT 

s průměrem průduchu 180 mm, odolný vůči vlhkosti s integrovanou tepelnou izolací a 
s tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. Komínová tvárnice má rozměry 36x36 cm. 
Nad střešní rovinou bude úprava komínového tělesa řešena pomocí prefabrikovaného 
střešního pláště se strukturovanou povrchovou úpravou. 

• Omítky 
Vnější omítky: na kontaktní zateplovací systém bude provedena fasádní stěrka 

Cemix s armovací sklovláknitou síťovinou, na kterou se nanese penetrační nátěr a následně 
minerální zatíraná omítka Cemix tl. 2 mm. 

Vnitřní omítky: na vnitřní konstrukce je navržena jádrová omítka Cemix tl. 7 mm a 
ni bude nanesena štuková omítka Cemix tl. 3 mm. 

• Podlahy 
V objektu rodinného domu jsou navrženy dvě základní výšky podlah: 
- 200 mm pro podlahy projektované v 1S a v 1NP 
- 100 mm pro podlahy projektované ve 2NP 
Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev viz Skladby konstrukcí. 

• Podhledy 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf na nosný hliníkový 

rošt. Podhledy budou provedeny pouze v místnostech dle projektové dokumentace.  
• Obklady 

V místnostech hygienického zařízení, technické místnosti a kuchyni je navržen 
keramický obklad, vyspárovaný spárovací hmotou. Obklad bude ke stěně připevněn 
pomocí lepících tmelů. Poloha, výška a rozsah obkladů viz Projektová dokumentace. 
Přesné určení barev a odstínů jednotlivých obkladů záleží na investorovi. 

• Výplně okenních otvorů 
V objektu jsou navržena plastová okna Aluplast Ideal 4000 s pěti-komorovým 

rámem tl. 70 mm a zasklením pomocí tepelně izolačního dvojskla 4-16-4 (Ug = 1,1 
W/m2K, Uw = 1,2 W/m2K). Okna budou provedena v hnědé barvě, odstín zlatý dub. 
Rozměry oken, množství, kování viz specifikace okenních výplní. 

• Výplně dveřních otvorů 
V objektu rodinného domu jsou jako vchodové dveře navrženy plastové dveře 

Aluplast Ideal 4000 s pěti-komorovým rámem tl. 70 mm (UD = 1,3 W/m2K, Ug = 1,1 



W/m2K).  Vstupní dveře budou provedeny v hnědé barvě, odstín zlatý dub. Garážová vrata 
jsou navrženy Ryterna R40 z plně zateplených polyuretanových lamel tl. 40 mm 
s koeficientem prostupu tepla celých vrat UD = 1,5 W/m2K. Konstrukce vrat je vyrobena 
z ocelových zinkovaných dílů a pružin. Barva garážových vrat bude hnědá, odstín zlatý 
dub. Ovládání vrat je pomocí elektromotoru + záložní ruční ovládání. Výplně dveřních 
otvorů uvnitř objektu tvoří interiérové dveře s MDF výplní a obložkovými zárubněmi. 
Dveřní křídla jsou potažené přírodní dýhou s texturou zlatého dubu. Rozměry dveří, 
množství a kování viz specifikace dveřních výplní. 

Napojení na sítě technické infrastruktury je řešeno v projektové dokumentaci, 
samostatnou projektovou dokumentací. 

• Vodovod    
Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného 

vodovodního řádu, zakončenou vodoměrnou šachtou blízko hranice stavební parcely, 
z vodoměrné šachty je navržena přípojka do technické místnosti v novostavbě rodinného 
domu, odtud proveden rozvod po novostavbě. 

• Kanalizace 
Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, 

odtud dále do veřejné kanalizace. 
• Elektro 

El.energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou ze stávající skříně PRIS. 
Napojení novostavby rodinného domu bude provedeno ze skříně PRIS, která bude součástí 
oplocení pozemku, zemním kabelem do RIS navržené v zádveří novostavby. 

• Vytápění  
   Vytápění rodinného domu je navrženo elektrickým kotlem, který bude umístěn 

v technické místnosti v suterénu rodinného domu. Ohřev teplé vody je navržen elektrickým 
ohřívačem vody. Ohřívač vody je umístěn v koupelně v 1.NP domu. 

• Dešťové vody  
Dešťové vody z plochých střech a přilehlých zpevněných ploch budou svedeny do 

retenční nádrže a následně budou znovu využívány majitelem objektu. 
• Hromosvod  

Novostavba rodinného domu bude chráněna před bleskem hromosvodem na 
základě výpočtu řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších 
ochranných opatření stavby. 
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Objekt rodinného domu je navržen a bude proveden tak, aby spotřeba energie na 

vytápění byla co nejnižší. Energetická náročnost budovy je ovlivněna tvarem objektu, 
dispozičním a konstrukčním řešením, orientací a velikostí oken, použitými materiály. Při 
návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky dané lokality. 

Součinitelé prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení energetického 
štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz Tepelně technické posouzení. 

Objekt rodinného domu je zařazen do kategorie B – úsporná. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-

geologického a hydrogeologického průzkumu 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum nebyl v době zpracování 

projektové dokumentace proveden. Při stavbě objektu se bude vycházet ze zkušeností se 
zakládáním staveb v dané lokalitě a s tím, že základové poměry jsou jednoduché. 



Předpokládané složení základové zeminy – jíl písčitý. Únosnost základové zeminy byla 
stanovena min. 0,25 MPa. 

Předpokládá se, že v podloží do hloubky 5,0 m pod úrovní základové spáry není 
ustálená hladina podzemní vody. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. Během provádění stavby 

bude při výkopových pracích zabezpečena ochrana proti pádu osob do stavebního výkopu. 
Okolí stavby bude chráněno před prachem. Pokud dojde vlivem stavebních prací 
k dočasnému omezení dopravy v nejbližším okolí, bude zajištěna její bezpečnost. 

Během realizace budou na staveniště dopravovány materiály na provedení 
jednotlivých etap stavby. 

Množství materiálů není tak značné, aby podstatně zvýšilo dopravní ruch na 
komunikacích v okolí. Při provádění některých prací může na omezenou dobu dojít ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí stavby. 

Nezávadné odpady vzniklé při stavbě budou ukládány na jednom místě a během 
stavby odvezeny na skládku. Obaly ze stavebních materiálů budou ukládány na jednom 
místě a odvezeny na skládku. 

 
h) Dopravní řešení 

Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace, která vede do zástavby 
s rodinnými domy. Komunikaci vlastní a spravuje městys Blížkovice. Součástí stavby bude 
vybudování vjezdu do garáže pro jeden osobní automobil a vchodu do obytné části 
rodinného domu a do části projekční kanceláře. 

Navrhovaný vstup do objektu bude navazovat na stávající chodníky a zpevněné 
plochy okolní zástavby. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je patrno z výkresu Situace. 
V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se nepředpokládá zvýšení dopravního provozu, 

bude tedy dodržena doba nočního klidu. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
Na pozemku se nevyskytuje podzemní voda, stavba se nenachází v záplavové 

oblasti. Radonovým měřením bylo zjištěno nízké radonové riziko. Objekt bude chráněn 
asfaltovým pásem Glastek 40 RN Special Mineral. Na pozemku nebyla zjištěna 
kontaminace půdy nebezpečnými nebo škodlivými látkami, které by mohly ohrožovat 
životní prostředí. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Umístění objektu rodinného domu je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb. o 

obecných požadavcích na využívání území. Odstupy u fasád s otvory vyhovují na 
minimální vzdálenosti od hranic pozemků – požadovaná hodnota vzdálenosti objektu od 
společné hranice je 2,0 m, vzdálenost objektu od komunikace 3,0 m. 

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 13.5.2013      Vypracovala: Jana Fafílková 
 
 

 
        Podpis ………………………… 



Závěr 
 
Tato bakalářská práce byla zpracována dle platných norem, vyhlášek a předpisů, dle 
technických podkladů jednotlivých výrobců. 
Objekt rodinného domu je navržen k bydlení pro 4 – 5 osob. Součástí objektu je projekční 
kancelář, která tvoří samostatný funkční celek, a k obytné části rodinného domu náleží 
garáž pro parkování jednoho osobního automobilu. 
Bakalářská práce je zpracována dle rozsahu zadání. 
Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Součástí je i 
architektonická studie, požárně bezpečnostní řešení a tepelně technické posouzení stavby. 
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