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Abstrakt 
Jedná se o novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. Objekt je částečně podsklepený, 
má dvě nadzemní podlaží a je situován na rovinném terénu. K domu přiléhá garáž  pro jeden 
automobil. Je určený pro čtyřčlennou rodinu. V objektu je také provozovna - masážní studio. 
Budova je zděná z keramických tvárnic POROTHERM a má pultovou střechu.  
  
Klí čová slova 
Samostatně stojící rodinný dům 
Dvě nadzemní podlaží 
Částečné podsklepení 

Pultová střecha 
Tvárnice POROTHERM 
 

  
Abstract 
This is a new family house in Moravany u Brna. The building has a partial basement, it has two 
floors and it is situated on flat ground. There is a garage for one car attached. The house is built 
for four people. It includes a place for business - a massage studio. The house is built of breeze-
block POROTHERM and it has shed roof. 
 
  
Keywords 

Detached house 
Two floors 
Partial basement 
Shed roof 
Breeze-block POROTHERM 
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Úvod: 

V rámci bakalářské práci je řešena novostavba rodinného domu v Moravanech u Brna. Na toto 
téma je zpracována dokumentace, která se týká architektonického, dispozičního a konstrukčního 
návrhu. 
Objekt se nachází na rovinné parcele č. 1040/193. Dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně 
podsklepený. K budově přiléhá garáž pro jedno auto. Objekt je z keramických tvárnic Porotherm a 
je zastřešený pultovou střechou. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



2.1  Průvodní zpráva 
 
Obsah: 

2.1.1  identifikační údaje stavby 

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

majetkoprávní  vztahy 

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

infrastrukturu 

2.1.4  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

2.1.5  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

2.1.6  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně 

plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

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

v dotčeném území 

2.1.8  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

2.1.9  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 

v m², a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1  Průvodní zpráva 
 

2.1.1  identifikační údaje stavby 
 

název stavby: Rodinný dům v Moravanech u Brna 

místo stavby: Moravany u Brna, Modřická 

okres: Brno - venkov 

kraj: Jihomoravský 

katastrální území: Šlapanice 

číslo parcely: 1042/193 

charakter stavby: Novostavba RD 

účel stavby: Stavba pro bydlení 

stavebník: Ing. Pavel Hruška 
                   Sukova 5, Brno 602 000 
 
   projektant: Lenka Fukanová 
                    Rosická 380, Tetčice 664 17 
                     
  charakteristika a účel stavby:  Jedná se o novostavbu rodinného domu se suterénem a dvěmi 

nadzemními podlažími.  
 
 

2.1.2  údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku, 
majetkoprávní  vztahy 

 
Parcela je nezastavěná, rovinná, celková plocha je 1121,6 m². Na sousedních pozemcích se 
nachází nezastavěná plocha. Pozemek vlastní stavebník, do teď sloužil jako orná půda.  

 
 

2.1.3  údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  

 
V předmětné lokalitě byla provedena obhlídka vlastního pozemku. Geologický průzkum nebyl 
realizován, vzhledem k poloze pozemku se předpokládají standardní podmínky pro zakládání. 
Dále byl proveden radonový průzkum a hluková studie. Nebylo zjištěno radonové nebezpečí, 
zatřídění do nízkého radonového indexu.  
Napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu je z ulice Modřická.  
Pozemek je napojený na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci a NN, všechny přípojky jsou 
vedeny na hranici stavebního pozemku. 

 
 

2.1.4  informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Projektová dokumentace obsahuje a splňuje veškeré požadavky uvedené v jednotlivých 
souhlasech, stanoviscích a vyjádřeních. 

 
 
 



2.1.5  informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
PD byla zpracována v souladu se všemi platnými normami, zásadami i obecnými požadavky 
pro projektování objektů tohoto účelu, spolu se zohledněním investora. Veškeré práce budou 
prováděny dle schválené PD za dodržení příslušných ČSN a technologických předpisů i 
BOZP. 

 
 

2.1.6  údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně   
plánovací informace u staveb dle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 
Na dané zemí je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do návrhu RD. 
Územní rozhodnutí bylo vydáno. 
 
 

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

 
Věcné a časové vazby nejsou známi. 

 
 

2.1.8  předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládaná lhůta výstavby vzhledem k druhu objektu je 18 měsíců, zahájení 3/2014 - 
dokončení 9/2015. Jedná se o jednoetapovou výstavbu s plynulým postupem a návazností 
jednotlivých stavebních prací. 

 
 

2.1.9  statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové 
v m², a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

 
Předpokládané náklady: 6 710 160,- Kč 
Zastavěná plocha: 153,44 m² 
Podlahová plocha bytová: 113,08 m² 
Podlahová plocha nebytová: 146,33 m² 
Obestavěný prostor: 1118,36 m³ 
Plocha pozemku: 1121,6 m² 
Zpevněné plochy: 165,06 m² 
Plocha zeleně: 803,1 m² 
Počet bytů: 1 
Počet garážových stání: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, květen 2013             Vypracoval :  Fukanová Lenka 



2.2  Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah: 

2.2.1  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.2.1.1  zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu  konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

2.2.1.2  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 

souvisejících 

2.2.1.3  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

2.2.1.4  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

2.2.1.5  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

2.2.1.6  vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

2.2.1.7  řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

2.2.1.8  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

2.2.1.9  údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

2.2.1.10  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

2.2.1.11  vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

2.2.1.12  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 

v části F.   

2.2.2  Mechanická odolnost a stabilita 

2.2.2.1  zřícení stavby nebo její části 

2.2.2.2  větší stupeň nepřípustného přetvoření 
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2.2.3  Požární bezpečnost  



2.2.4  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

2.2.5  Bezpečnost  při užívání  

2.2.6  Ochrana proti hluku 
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2.2  Souhrnná technická zpráva 
 

2.2.1   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

2.2.1.1  zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu  konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Stavební parcela č. 1040/193 se nachází v okrajové části města Moravany. Jedná se o 
standardní stavební pozemek, plně vyhovující pro umístění zamýšlené stavby Před 
zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště, které se bude nacházet na 
pozemku stavebníka. Před vlastním zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. 
Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 
2.2.1.2  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní 
souvisejících, 
Navrhovaný objekt je umístěn v přední části pozemku, rovnoběžně s jeho hranicí, svým 
hlavním průčelím je směrován k severní straně, tato strana pozemku sousedí 
s komunikací. Pozemek svou východní, jižní a západní stranou přiléhá k území, které 
není.  
Objekt je navržen jako samostatně stojící novostavba se dvěmi nadzemními podlažími, 
suterénem a pultovou střechou. Úroveň podlahy v 1NP je navržena na kótu 243,000 
m.n.m. B.p.v. Na pozemku budou provedeny následné terénní úpravy. 

 
2.2.1.3  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
 
Rodinný dům 
Samostatně stojící RD bude stát na parcele č. 1040/193. Stavba bude částečně 
podsklepená a bude mít dvě nadzemní podlaží. Objekt bude zastřešen pultovou střechou 
ve sklonu 14˚. K rodinnému domu bude připojená terasa. 

 
Stavba bude napojena na inženýrské sítě následovně: 

Zásobování vodou 
Napojení vodovodu bude provedeno na prodloužený stávající veřejný vodovodní řád, 
PVC 100 mm. Potrubí bude uloženo v pískovém loži, asi 300 mm nad potrubím bude 
uložena výstražná folie modré barvy. 

 
Kanalizace 
Objekt bude odkanalizován do stávající kanalizace přípojkou DN 200 z PVC. Rovněž 
odpadní dešťové vody. 

 
Zásobování plynem 
Napojení na plynovod bude vedeno jako plynovodní potrubí k líci vlastního objektu do 
plynoměrném sloupku v plotu, HUP bude přístupný z veřejného prostranství 

 
Zásobování elektro 
Objekt bude napojen kabelovou přípojkou z napojovacího místa ve skříni umístěné na 
hranici pozemku. Hlavní domovní vedení z elektroměrového rozvaděče k domovnímu 
rozvaděči bude zemním kabelem. Uložení kabelu bude provedeno do výkopu. 

 



 
2.2.1.4  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu , 
 
Objekt bude napojen na stávající místní komunikaci. Vjezd na pozemek bude řešen 
brankou pro pěší a pojízdnou bránou pro auto. 

 
2.2.1.5  řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území, 
 
Pozemek je přístupný ze stávající místní komunikace. Brána bude na hranici pozemku. 
Doprava v klidu je řešená garáží přiléhající k RD. 

 
2.2.1.6  vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
V navrhovaném objektu se nenachází žádný zdroj, který by nedovoleně zatěžoval svoje 
okolí škodlivinami. Výstavbou objektu nedojde ke zhoršení hygienických podmínek a 
životního prostředí v okolí stavby. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu 
s platnými zákony. 

 
2.2.1.7  řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací, 

 
Objekt neřeší bezbariérový přístup. 

 
2.2.1.8  průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace, 

 
V předmětné lokalitě byla provedena obhlídka stavební parcely. Na pozemku nejsou 
umístěny stavební objekty ani vzrostlá zeleň. Geologický průzkum nebyl realizován, 
vzhledem k poloze pozemku se předpokládají standardní podmínky pro zakládání. 
Nebylo zjištěno radonové nebezpečí, zatřídění do nízkého radonového indexu. 

 
2.2.1.9  údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém, 

 
Byly vytyčeny skutečné hranice pozemku. Vlastní vytyčení stavby (polohopisné i 
výškopisné) provede autorizovaná geodetická firma.  

 
2.2.1.10  členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 

 
Stavební objekty jež jsou předmětem řízení: 
SO 01 Vlastní objekt - rodinný dům 
SO 02 Příjezdová komunikace 
SO 03 Zpevněné plochy 
SO 04 Kanalizační přípojka 
SO 05 Vodovodní přípojka 
SO 06 Odběrné plynové zařízení  

 



2.2.1.11  vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace,  
Jako staveniště se využije předmětný stavební pozemek. Stavební materiál bude 
skladován na vlastním pozemku v blízkosti stavby. Okolní parcely budou dotčeny jen při 
realizaci oplocení a to pouze vstupem osob. Během výstavby může dojít ke zvýšení 
prašnosti a hlučnosti. Bude zapotřebí čistit kola dopravních prostředků, aby nedocházelo 
ke znečištění komunikace.  

 
2.2.1.12  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F. 
 
Veškeré práce budou prováděny dle schválené PD za dodržení příslušných ČSN a 
technologických předpisů i BOZP.  
Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni s bezpečnostními předpisy, budou 
dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 326/2005 Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
 

2.2.2   Mechanická odolnost a stabilita  

Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

2.2.2.1  zřícení stavby nebo její části, 
2.2.2.2  větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
2.2.2.3  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
2.2.2.4  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Viz. samostatný projekt. 
 

2.2.3   Požární bezpečnost  
 
Objekt je zatříděn do OB1 dle normy 730833, je řešen jako jeden požární úsek P1.01/N2. 
Požární bezpečnost je řešena v Technické zprávě požární ochrany.  

 
2.2.4   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
V navrhovaném objektu se nenachází žádný zdroj, který by zatěžoval nebo znečišťoval 
svoje okolí škodlivinami. Větrání je přímé. Většina prostor interiéru objektu má přímé 
denní osvětlení. Řádným užíváním a údržbou objektu nedojde k negativnímu působení na 
životní prostředí. 
Případný tuhý komunální odpad bude shromažďován popř. tříděn dle místní Vyhlášky a 
dispozic o nakládání s TKO v popelnici (nádobě na TKO) a pravidelně vyvážen na 
skladku. Nádoba na TKO bude umístěna na vlastním pozemku.  
Veškerý stavební materiál na stavbě použitý musí být schválen státní zkušebnou a 
certifikován k běžnému použití ve stavebnictví. Likvidace obalů ze stavebního materiálu 
proběhne v souladu s příslušnými nařízeními a vyhláškami (vyhláška č.381/2001 Sb., 
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech), o čemž se při kolaudaci vykáže investor příslušnými 
doklady. 

 



2.2.5   Bezpečnost  při užívání  
 
Řádným užíváním a pravidelnou údržbou objektu nedojde k negativnímu působení na 
životní prostředí. 

 
 

2.2.6.    Ochrana proti hluku 
 

Dům svým provozem nebude produkovat žádný nežádoucí hluk. Proti případnému hluku 
z vnějšího prostředí je dům chráněn vrstvou tepelné izolace. Instalace v budově budou 
izolovány. 

 
2.2.7    Úspora energie a ochrana tepla 

 
Objekt je vytápěný. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavek 
normy ČSN 730540-2. Budou použity pouze materiály, jejichž tepelně izolační vlastnosti 
jsou v souladu s veškerými dotčenými normami a technologickými předpisy. 

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

 
Stavba neřeší bezbariérový přístup. 

 
2.2.9    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 
Stavba nevyžaduje zvláštní opatření proti škodlivým vlivům. 
Staveniště se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem a tak není třeba provádět 
v přímém kontaktu se zeminou zvláštní opatření, stačí hydroizolace. 

 
2.2.10   Ochrana obyvatelstva 

 
Ochrana obyvatelstva je zajištěna tím, že objekt je navržen, aby splnil všechny příslušné 
normy a vyhlášky. 
 
2.2.11   Inženýrské stavby  (objekty) 

 
Jednotlivé kapitoly odst. a) - f) jsou již v této textové části podrobně popsány. 

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

 
Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně, květen 2013                       Vypracoval :  Fukanová Lenka 
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2.3  Technická zpráva 
 

2.3.1  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.3.1.1  Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. Účel objektu je stavba 
pro bydlení s provozovnou. 

 
2.3.1.2  Zásady architektonického a dispozičního řešení 

Dispoziční uspořádání 

Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. Budova je zastřešena třemi 
pultovými střechami o sklonu 14˚. Rodinný dům obsahuje jednu bytovou jednotku (pro 
čtyřčlennou rodinu) s provozovnou. Hlavní vstup je řešen v úrovni 1NP a z upraveného 
terénu je přístupný jedním schodem. Garáž je také v úrovni 1NP a výškově navazuje na 
upravený terén spádovou plochou. Garáž je s obytnou částí spojena vchodem do chodby.  
V 1NP je stup do objektu řešen přes zádveří, odtud se dostaneme do skladu nebo ke 
schodišti a do chodby. Tam jsou vstupy do obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, na 
WC, prádelny a do garáže. Z kuchyně se dá vyjít ven na terasu, která navazuje na 
upravený terén a dostaneme se k bazénu. 
Do 2NP se dostaneme při výstupu po schodišti z 1NP. Vejdeme na chodbu, z které se 
dále můžeme dostat do ložnice, dvou dětských pokojů a do koupelny. 
Vstup do 1PP je řešen schodištěm z 1NP, kde dále můžeme jít do technické místnosti 
nebo do čekárny. Z čekárny se dostaneme do koupelny a do masážního studia. 

 
Architektonické a výtvarné řešení 

Pohledová vrstva domu bude řešena omítkou v žluté barvě, kolem budovy bude 
kamenný sokl. Tímto kamenným obkladem bude obložená celá garáž a část stěny od 
jihovýchodu. Objekt bude zastřešen plechovou krytinou v barvě cihlové. Venkovní okna 
a dveře jsou barvy cherry-amaretto. Oplechování je titanzinkové hnědé. Komín bude 
obložen obkladem Klinker. 
Prostor před hlavním vstupem a vjezdem k budově bude zpevněný, bude sloužit jako 
přístupová a příjezdová plocha, popř. odstavná plocha pro vozidla. Za domem bude 
vydlážděná terasa navazující na další zpevněnou plochu okolo bazénu. 

 
2.3.1.3  Projektované kapacity, užitkové plochy, orientace 

Počet bytových jednotek:                        1 
Zastavěná plocha:                                    153,44 m² 
Podlahová plocha bytová:                        113,08 m² 
Podlahová plocha nebytová:                    146,33 m² 
Obestavěný prostor:                                 1118,36 m³ 
Zpevněné plochy:                                     165,06 m² 
Orientace vstupů do objektu:                   severovýchod 

 
2.3.1.4  Technické a konstrukční řešení objektu 

Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály a prvky, které splňují technické 
normy. Podrobný popis viz. Stavebně konstrukční část. 

 
 



2.3.1.5  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny navržené stavební konstrukce splňují požadavky normy ČSN 730540-2 
Tepelná ochrana budov. 
 

KONSTRUKCE U i [W/m²K] U N [W/m²K] U D [W/m²K] 
Obvodová stěna 0,23 0,30 0,25 
Podlaha 0,32 0,45 0,30 
Strop 0,17 0,30 0,20 
Nosná stěna (k nevytáp. prostoru) 0,35 0,60 0,40 
Okna 1,2 1,50 1,2 
Dveře 1,2 1,70 1,2 

 
2.3.1.6  Vliv objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba nemá negativní vliv na životní podmínky uživatelů. Během realizace budou 
stavební práce prováděny s ohledem na minimalizaci negativních účinků na okolní 
pozemky. 

 

2.3.1.7  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření proti škodlivým vlivům. 
Objekt je izolován proti zemní vlhkosti a radonu, jelikož se staveniště se nachází 
v oblasti s nízkým radonovým indexem, stačí hydroizolace. 

 

2.3.1.8  Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu 

Novostavba RD je navržena v souladu s technickými normami a požadavky na 
mechanickou stabilitu a odolnost konstrukcí.  

 

2.3.2  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

2.3.2.1  Zemní práce a základy 

Před zahájením prací bude na pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,3 m, která bude 
deponována na skládce tak, že ji následně bude možno použít. Hlavní výkopová jáma je 
svahovaná 1:0,5, výkopy rýh jsou svislé nepažené. Zemina bude částečně deponována, 
přebytek bude odvezen na skládku. 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25. Velikost 
základů byla spočítána dle příslušných vzorců. Výška pasu je 500 mm, šířka základu pod 
obvodovými stěnami je 700 mm, pod nosnými příčkami a schodištěm 500 mm. 
Podkladní betony budou také z PB C 20/25, tloušťky 150 mm. 

 

2.3.2.2  Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D, 
z vnější strany budou zaizolovány tepelnou izolací Fasrock tl. 60 mm. Vnitřní nosné 
stěny jsou z cihel POROTHERM 30 P+D na vápenocementovou matlu MVC 2,5 MPa 
BAUMIT. Suterénní nosné zdivo bude z betonových tvárnic PREFA tl. 300 mm, 
zaizolovaných tepelnou izolací ISOVER EPS Perimetr, tl. 140 mm. 

 

 



2.3.2.3  Komíny 

Komínové těleso bude z tvarovek Schiedel ABS 14 360/360 mm. 

 

2.3.2.4  Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1PP, 1NP i 2NP bude z keramických nosníků Heluz a 
vložek MIAKO. Tloušťka stropu je 190 mm, beton C 20/25. Místy je konstrukce 
doplněná vyztuženou dobetonávkou. Po okrajích budou ztužující 
železobetonové věnce. Věnec bude z venkovní strany opatřen tepelnou izolací 
z polystyrenu EPS tl. 100 mm a věncovkou VT 70/195 mm. 

Překlady nad otvory v nosných stěnách budou POROTHERM 70/238 mm, 
v příčkách 145/71 mm.  

 

2.3.2.5  Schodiště 

Schodiště je dvouramenné pravotočivé. Šířka ramene je 900 mm, taktéž podesta. 
Schodiště z 1PP do 1NP má stupně 16x175/280 mm a schodiště z 1NP do 2NP má 
stupně 18x170/290 mm. Schodiště je železobetonové s přilepenými dřevěnými 
nášlapnými stupni.   

 

2.3.2.6  Příčky 

Příčky budou provedeny z tvarovek POROTHERM 14 P+D, vyzděné na maltu 
vápenocementovou. 

 

2.3.2.7  Zastřešení 

Střecha bude pultová ve sklonu 14˚, přesah střechy na každou stranu bude 500 mm. 
Tvoří ji dřevěné krokve 100/140 mm uloženy na pozednice 140/100 mm, které jsou 
kotveny ke zdivu, sloupky 140/140 mm, které vynáší vaznice 160/180 mm. Podrobný 
přehled viz. výkres krovu. 
Střecha je navržena v této skladbě:  plechová střešní krytina satjam roof 

střešní lať 85/30 mm 
kontralať 40/60 mm 
difúzní folie JUTAFOL D 
tepelná izolace AIRROCK LD 
dřevěné bednění 
dřevěné krokve 
větraná vzduchová mezera 
tepelná izolace AIRROCK LD 
parotěsná tábrana 
konstrukce stropu 

 

2.3.2.8  Výplně otvorů 

Okna a dveře budou plastová v odstínu cherry-amaretto, zaslkení bude izolačním 
dvojsklem. Vnitřní parapety budou plastové a vnější hliníkové. Garážová vrata budou 
výsuvná pomocí motoru v barvě cherry. 

 



2.3.2.9  Úprava povrchů stěn 

Vnitřní omítka bude štuková Baumit na stěnách i stropech, vnější omítka jemná Baumit 
(zrno 2 mm). V koupelnách, WC, prádelně, masážním studiu a kuchyni budou na 
stěnách keramické obklady. 

 

2.3.2.10  Malby a nátěry  

Barva vnitřní štukové omítky bude bílá, vnější jemná omítka bude žlutá. 

 

2.3.2.11  Klempířské prvky 

Vnější parapety budou z hliníkového plechu tl. 0,8 mm. Okapní systém satjam bude 
z titanzinku tl. 0,7 mm natřený hnědou barvou. 

 

2.3.2.12  Izolace 

Izolace proti spodní vodě bude provedena z asfaltových pásů GLASTEK a ELASTEK 
uložených na podkladní betonovou desku. Dále bude podlaha v suterénu tepelně 
izolována 100 mm dachrock. Suterénní stěny budou izolovány také asfaltovými pásy 
GLASTEK a ELASTEK a tepelně izolovány tl. 140 mm ISOVER EPS Perimetr. 
Podlaha v 1NP na zemině bude izolována také asfaltovými pásy GLASTEK a 
ELASTEK a dále tepelnou izolací dachrock tl. 80 mm. Další podlahy v 1NP a 2NP 
budou tepelně izolovány 30 mm steprock. Obvodové zdivo nad terénem bude tepelně 
izolováno tl. 60 mm fasrock. Ztužující věnce budou z vnější strany izolovány 
polystyrenem EPS tl. 100 mm. 

 

2.3.2.13  Konstrukce truhlářské   

Jednotlivé druhy, materiály a barevné provedení je popsáno ve Výpisu truhlářských 
výrobků.  

 

2.3.2.14  Podlahy 

Povrchy podlah budou buď keramická dlažba nebo laminátová podlaha. Přesný popis 
viz. skladby podlah. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Brně, květen 2013                                 Vypracoval :  Fukanová Lenka 
 



Závěr: 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu v Moravanech u Brna. 
Na toto téma jsem zpracovala požadovanou dokumentaci. Při zpracování bakalářské práce jsem 
respektovala platné zákony, vyhlášky a normy. 
Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval požadavky konstrukční, statické, požární, tepelně 
technické a architektonické. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých zdrojů: 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády: 

zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
zákon 133/1998 Sb. O požární ochraně 
vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
vyhl. MVČR 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 
vyhl. MVČR 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
vyhl. MMRČR č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
vyhl. MMRČR č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
 

 
Normy: 

ČSN 730540-2  Tepelná ochrana budov 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

PT                 Původní terén 

UT                Upravený terén 

S                   Suterén 

NP                Nadzemní podlaží 

KCE             Konstrukce 

KV               Konstrukční výška 

P+D              Pero a drážka 

MVC            Malta vápenocementová 

HI                 Hydroizolace 

TI                 Tepelná izolace 

PB                Prostý beton 

ŽB                Železobeton 

R.Š.              Rozvinutá šířka 

TL.               Tloušťka 

K.Ú.             Katastrální území 

B.p.v.           Výškový systém Balt po vyrovnání 

SPB              Stupeň požární bezpečnosti 

Ø                  Průměr 
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