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Abstrakt 
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného bydlení pro 
čtyřčlennou rodinu. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a 
jedním podzemním podlažím. Objekt je situován v brněnských Pisárkách ve svažitém terénu. 
Důraz byl kladen na funkčnost interiéru, výraz budovy jako celku a na energetickou 
náročnost. Dům ctí okolní architekturu a nijak nenarušuje charakter zástavby. 

Abstract 
This bachelor´s thesis deals with the design documentation of superior detached habitation for 
family of four. Treats about two floors detached house with one overground floor and one 
underground floor. The building is located in Brno Pisárky in sloping terrain. Emphasis was 
placed on functionality of the interior, expression of the building as a whole and on the energy 
performance. House honored the ambient architecture and does not interfere a character of 
housing development. 

Klíčová slova 
Projektová dokumentace, nadstandardní rodinný dům, dvoupodlažní, funkčnost interiéru, 
výraz budovy, energetická náročnost 

Keywords 
Design documentation, superior detached house, two floors, functionality of the interior, 
expression of the building, energy performance 
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Úvod 

Bakalářská práce byla zpracována na téma: „Nadstandardní rodinný dům“. 
Práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k rodinnému domu v rozsahu 

prováděcí dokumentace architektonicko – stavební části.  
Moje koncepce je zaměřena na zapracování historicky známých architektonických 

prvků použité v moderní architektuře. Práce je zaměřena na dané téma z důvodu předem 
vybrané stavební parcely. Okolní zástavba je řešena v charakteru nadstandardního bydlení. 
Hlavními cíli je řešení funkčnosti vazeb v interiéru, zachování vzhledu fasády objektu od 
ulice s okolní zástavbou a jako hlavní odlišnost je prosklená stěna stíněná arkýřem a lodžií ze 
strany zahrady. Dále pak pohodlné bydlení pro čtyřčlennou rodinu a nízká energetická 
náročnost. 

Práce je členěna na dvě části. V první části se čtenář seznamuje s obecnými, 
souhrnnými technickými a stavebně konstrukčními informacemi. V části druhé se čtenář 
obeznámí s projektovou dokumentací k rodinnému domu, požárně bezpečnostním řešením 
stavby, s tepelně technickými a vlhkostními posouzeními a návrhem konstrukcí. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
NÁZEV: Novostavba nadstandardního rodinného domu 
ADRESA:  ulice Vinařská, Brno Pisárky 603 00 
K.Ú. Brno-město, Pisárky 610208, číslo parcely 342/4 
PŘEDMĚT DOKUMENTACE: Dvoupodlažní nepodsklepený nadstandardní rodinný dům 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 
Ing. Blanka Dudová, trvalým pobytem Tištín 60, 798 29 Tištín 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
Aleš Marek, trvalým bydlištěm Helvíkovice 175, 564 01 Žamberk 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH  PODKLADŮ 

Pro zpracování projektu byly použity následující podklady: 
Katastrální mapa území 
Investiční záměr investora 
Konzultace s investorem 
Podklady od správců sítí 
Projekt k územnímu řízení 
Platný územní plán 
Výpis z listu vlastnictví 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.3.1 ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Rozsah řešeného území o ploše 932 m2 s poměrem plochy zastavěné ku nezastavěné 

253,08 m2 / 932 m2, jedná se tedy o 27% zastavěné plochy. Území bylo doposud užíváno jako 
zeleň. V současné době je parcela dle platného ÚPmB vyhrazena jako parcela stavební. 
Pozemek je vlastnictvím Ing. Blanky Dudové s trvalým bydlištěm Tištín 60, 798 29 Tištín. 

A.3.2 DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 
Parcela č. 342/4 byla doposud užívána jako zeleň. V současné době je parcela 

vyhrazena dle platného ÚPmB jako parcela stavební. V blízkém okolí je zástavba rodinných 
domů a občanských budov. 

A.3.3 ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 
Jedná se o území, které je v  ÚPmB určeno pro výstavbu rodinných domů. V prostoru 

stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. Nezasahuje do památkové 
rezervace, památkové zóny, záplavového území, zvláště chráněného území. Celá navrhovaná 
stavba se nachází mimo záplavové území pro Q5, Q20 a Q100 

A.3.4 ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH 
Hlavním sběrným tokem zájmové oblasti je řeka Svratka, která tvoří povodí 4. řádu. 

Nezasahuje do řešeného území. 
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A.3.5 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM 
Nadstandardní rodinný dům je dvoupodlažní s plochou 253,08 m2 zastavěné plochy, 

podléhá stavebnímu povolení. Jeho projektová dokumentace je v souladu s územním 
rozhodnutím pro tuto lokalitu. 

A.3.6 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ 

Novostavbou rodinného domu nedojde ke změně způsobu využití daného území, ani se 
nijak nezmění vedení dopravy v dané oblasti. Místo stavby mělo být dle územního plánu 
využito na výstavbu rodinných domů. 

A.3.7 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
V navrhovaném řešení byly respektovány všechny požadavky správců sítí a dotčených 

orgánů, které byly zohledněny a zpracovány v projektové dokumentaci. Napojení sítí, vjezdy, 
parkoviště budou provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

A.3.8 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
V uvažované lokalitě nejsou povoleny žádné výjimky ani úlevové řešení 

A.3.9 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCHÍCH INVESTIC 
Projekt neřeší. 

A.3.10 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM 
STAVBY 

Viz situační plán. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

A.4.1 NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Jedná se o novostavbu nadstandardního rodinného domu 

A.4.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Novostavba byla navržena dle normy ČSN 73 4301 jako rodinný dům k tradičnímu 

využití 

A.4.3 TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Stavba je klasifikována jako trvalá stavba 

A.4.4 ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Projekt neřeší. 

A.4.5 ÚDAJE  O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŘADAVKŮ NA 
STAVBY A OBECNÝCH TENICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZEBAZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Umístění stavby vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 
vyhlášky 20/2012 Sb., o technických požadavcích na výstavbu. Na použité materiály na 
stavbě bude vydáno prohlášení o shodě. Veškeré podmínky správců inženýrských sítí a 
dotčených orgánů jsou zohledněny a zapracovány v projektové dokumentaci. Byly provedeny 
tyto průzkumy. Radonový průzkum a geologický průzkum. Příjezdová komunikace je 
provedena dle samostatného projektu, který byl proveden včetně uložení veřejných sítí 
zároveň s parcelací pozemku. V současné době je komunikace dokončená. Veřejné sítě jsou 
provedeny v nové komunikaci. Na pozemek byly přivedeny přípojky: plyn a elektřina do  
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pilíře na hranici pozemku. Vjezd na parcelu je proveden v souladu s projektem komunikace v 
severní části pozemku. Bezbariérový přístup pro tělesně postižené nebyl v tomto případě 
řešen. 

A.4.6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A 
POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Projekt neřeší. 

A.4.7 SEZNAM VYJÍMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
Předmětná stavba nemá určené výjimky a úlevová řešení 

A.4.8 NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 
Zastavěná plocha: 253,08 m2 
Obestavěný prostor: 1481,1 m3 
Celková užitková plocha 202,12 m2 
Celková obytná plocha: 149,8 m2 
Podlahová plocha: 351,92 m2 
Funkční jednotky a jejich velikosti viz projektová dokumentace 
Počet uživatelů: 4 

A.4.9 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
Zpracovatel dokumentace vytvořil výpočet energetické náročnosti budovy viz příloha 

projektové dokumentace. Třída energetické náročnosti budovy se zahrnuje do skupiny B. 
Jedná se o rodinný dům, předpokládá se velmi malé množství odpadů. Odpady se budou třídit 
dle zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

A.4.10 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
15. 4. 2015  zahájení výstavby 
15. 4. 2015 – 31. 5. 2015  výkopy, základy, základová deska, technologická přestávka 
1. 6. 2015 – 20. 6. 2015 svislé nosné konstrukce 1S 
21. 6. 2015 – 20. 7. 2015 stropní konstrukce nad 1S 
21. 7. 2015 – 15. 9. 2015 svislé nosné konstrukce 1NP 
16. 9. 2015 – 31. 10. 2015 střecha 
Stavba by měla být dokončena k 1. 5. 2016. 

A.4.11 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Cena je odhadována na 8,886,600.0 KČ. 

A.5 OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

SO 01 Nadstandardní rodinný dům 
SO 02 Příjezdová komunikace 
SO 03 Přípojky  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ 
B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Pozemek parcel. číslem 342/4 je svažitý, největší sklon terénu je 17 %. Pozemek není 
v současné době hospodářsky využíván, je pokryt křovinami. Do pozemku s parcel. číslem 
342/4 bude zasahováno realizací přípojek. 

B.1.2 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH VÝZKUMŮ A ROZBORŮ 
Bylo provedeno výškopisné a polohové zaměření pozemku, na jehož základě byla 

vypracována projektová dokumentace. 

B.1.3 STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Zájmové území nespadá do žádného bezpečnostního pásma. Výkopové práce budou 

v ochranném pásmu IS prováděny ručně a v případě nutnosti bude rozvod uložen do 
chráničky. 

B.1.4 POLOHA VHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 
PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.5 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA 
OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Zájmová stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky. Realizací záměru se výrazně 
nezmění odtokové poměry. 

B.1.6 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Pozemek je v současné době porostlý křovinami. Bude nutné křoviny ze 100 % parcely 

odstranit. 

B.1.7 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

Na dotčené území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Není tedy za potřebí 
souhlasu s odnětím ZP z ZPF. Nejedná se o pozemek s plněním funkce lesa. 

B.1.8 ÚZEMĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
V těsné blízkosti pozemku je nová zpevněná příjezdová cesta. V blízkosti se nachází 

sítě technické infrastruktury. Pro potřeby daného záměru je uvažováno s napojením na 
veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, nízkého napětí a veřejného osvětlení. 

B.1.9 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
V první etapě proběhne kácení křovin v nutném rozsahu a odstranění křovin. V druhé 

etapě proběhne skrývka ornice a další terénní úpravy, zpevněných ploch, IS, parkovacích stání 
atp. V poslední etapě budou zasazeny hraniční prvky v podobě dřevěného plotu se zděnými 
sloupky. Předpokládaný termín zahájení terénních uprav je 15. 4. 2015. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 

Účelem je na pozemku s parc. č. 342/4 vybudovat novostavbu nadstandardního 
rodinného domu určeného k bydlení. Součástí novostavby je garáž. Součástí záměru jsou 
terénní úpravy, zpevněné plochy, připojení na vodovod, plynovod, kanalizaci, nízké napětí a 
veřejné osvětlení. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Dle ÚPmB je řešený pozemek ve funkční ploše pro výstavu rodinných domů, ale 

v současné době není nijak využíván. Pozemek je svažitý (max. sklon 18 %), lokalita je 
určena k zástavbě rodinných domů. Lokalita je napojena na stávající nově vybudovanou 
komunikací. Pozemek v převážné míře pokrývá křovinatý porost. Rodinný dům je navržen 
jako dvoupodlažní. Dům má plochou střechu, prosklenou stěnu s výhledem do zahrady. 
Hlavní vstup do rodinného domu je v severovýchodní části opatřen vstupními dveřmi. 
Podlaha domu je situována o min. 150 mm nad upraveným terénem. Definitivní osazení bude 
korigováno na místě v závislosti na výškách upraveného terénu. Dispozice domu je 
projektována dle představy investora. Prostory uvnitř RD budou k nadstandardnímu využití 
čtyřčlenné rodiny. Sociální zařízení je umístěno v obou patrech. Stavba RD je zděná. 
Realizuje se na základových monolitických pásech. Svislé nosné konstrukce obvodové jsou 
tvořeny ze zdících keramických tvárnic HELUZ FAMILY 44 2in1, vnitřní nosné konstrukce 
jsou tvořeny ze zdících keramických tvárnic HELUZ P15 30. Vnitřní nenosné příčky jsou 
zděné z keramických tvárnic HELUZ 11,5. Strop je monolitický. Dům je napojen na veřejný 
vodovod, kanalizaci, nízkotlaký plynovod a nízké silové napětí. Vnější plochy jsou zastavěny 
pouze parkovacím stáním, terasou a chodníkem. Zpevněné plochy jsou provedeny z betonové 
zámkové dlažby BEST - RAPSODIA, komunikace má asfaltový povrch. 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Celý pozemek bude po celém obvodě oplocen dřevěným plotem se zděnými sloupky 

výšky 1500 mm s dvěma vstupy. Vstupy budou uzamykatelné. Na vstupy navazuje stávající 
komunikace. Na pozemek bude dovedena přípojka vody, nízkotlakého plynovodu, kanalizace, 
silového nízkého napětí. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Severovýchodní vstup z ulice je řešen bezbariérově. Všechny zpevněné komunikace 

jsou ve sklonu maximálně 4 %. 

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Navrhované stavební postupy neovlivňují účel, pro který byla stavba navržena. Jsou 

navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání stavby po 
jejím dokončení. Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat požadavkům bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a oprávněné zájmy dotčených subjektů. Při 
užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky České republiky, zejména pak 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Stavba má dvě nadzemní 

patra. Součástí je i garáž pro dva automobily. Stavba je zděná z keramických bloků HELUZ. 
Střecha bude plochá. Stavba bude mechanicky odolná a stabilní proti všem okolním vlivům. 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Dům je vyzděn z tvárnic HELUZ, obvodové stěny z HELUZ FAMILY 44 2in1, vnitřní 

nosné zdi z HELUZ 30, nenosné pak z HELUZ 11,5. Objekt bude založen na základových 
pasech z prostého betonu C20/25  šířky 500 mm, 700 mm, 750 mm, 1000 mm a výšky 
500mm, 750 mm s podmínkou založení v nezámrzné hloubce min 800 mm. Podkladní 
základová deska bude tl.100 mm a vyztužena kari sítí oka 2x150/150/6 s přesahy přes 
jednotlivé sítě min. 2 oka. V místech přizdívané hydroizolace bude tepelná izolace svislá tl. 
50 mm XPS viz projektová dokumentace, v podlahách bude položen vodorovně podlahový 
EPS tl. 120 mm případně jiný materiál.  
Konstrukce stropu nad 1S a 1NP 

Nad 1S a 1NP bude monolitický strop z betonu C25/30 a oceli B500B. Při provádění 
stropu je nutné postupovat dle technologických pravidel a požadavků výrobu. Součástí stropní 
konstrukce bude systém železobetonových věnců vyztužený 4 pruty Ø 12 (ocel B500B) a to 
jako součást systému obvodových a vnitřních nosných stěn ze systému HELUZ. Podrobně 
bude stropní konstrukce řešena v prováděcí projektové dokumentaci a schválena statikem. 

Nadpraží okenních a dveřních otvorů budou osazeny systémovými překlady HELUZ. 
V jiných případech budou překlady železobetonové opatřené tepelnou izolací EPS. 
Střecha 

Střecha je plochá. Spádová vrstva je tvořena z liaporbetonu LB7,5. Nejmenší tloušťka 
spádové vrstvy je 50 mm. Vrstva tepelné izolace je tvořena z ISOVER R12 a ISOVER R14. 
Hydroizolační vrstva je tvořena dvěma pásy FATRAFOL 810. Ochrannou vrstvu HI vrstvy 
bude tvořit kačírek frakce 8/16. Odvodnění střechy je řešeno spádováním střechy. Spády jsou 
ve sklonech 2 %, 2,6 %, 3,3 % a 5,5 %. Odtok vody je zajištěn dvěma vpustěmi TOPWET 
TW 150 BITS. Skladba střechy je řešena v příloze. Při provádění stavebních prací budou 
dodrženy technologické postupy a ustanovení platných technických norem jakož i vyhláška 
324/92 Sb. o bezpečnosti práce. V případě nejasností nebo nepředvídaných okolností je nutno 
neprodleně informovat projektanta a konzultovat s ním další postup prací. 
Povrchové úpravy 

Povrchová úprava vnějších stěn bude provedena z vápenocementové omítky 
s povrchovou úpravou a fasádní barvou dle architektonického návrhu a schválení investorem. 
Povrchová úprava vnitřních stěn bude omítkou vápenocementovou se štukem + malba 
vnitřním nátěrem na štuk dle výběru investora. Koupelna a WC bude opatřena obklady stěn 
do výšky 2020 mm a 2580 mm. Kuchyň bude mít obklad keramický za linkou. 
Podlahy 1S, 1NP 

Povrch podlah bude převážně tvořen vinylovými deskami 300 × 300 mm. Povrchy 
hygienických prostor a komunikací budou z keramických dlaždic RAKO. Povrch garážového 
stání bude tvořeno z litého betonu.  
Výplně otvorů 

Okna jsou navržena plastová, stejně tak vstupní dveře a garážová sekční vrata. Okna 
budou s výplní izolačním dvojsklem.  
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Vnitřní rozvody elektřiny 
Hlavní rozvaděč v objektu bude umístěn v garáži rodinného domu. Rozvody budou 

provedeny vodiči CYKY, budou uloženy ve velké míře v chráničkách ve stěnách 1S, 1NP, 
případně v podlahách. Osvětlení bude provedeno žárovkovými svítidly, na hygienickém 
zařízení budou použita žárovková svítidla nástěnná. Hodnoty osvětlenosti budou 75 – 300 lx. 
Ovládání osvětlení bude vypínači místně, na chodbě alt. čidly. Bude provedeno i napojení 
osvětlení venkovních prostorů před vstupem, garáží a směrem do zahrady. Vedle garáže bude 
vyvedena venkovní zásuvka. Osvětlení dle výběru investora. Umístění svítidel, vypínačů a 
zásuvek v koupelně a umývárně musí odpovídat ČSN 33 2135. Svítidla ve venkovním 
prostoru musí mít kryti IP 43. Osvětlení pracovních ploch v kuchyni musí být přizpůsobeno 
typu kuchyňské linky. Zásuvkové rozvody – v objektu budou rozmístěny zásuvky na 230 V, 
které jsou určeny pro napojení domácích spotřebičů. Větrání - koupelny a WC budou větrány 
okny, případně el. ventilátory, v kuchyni bude digestoř s uhlíkovým filtrem.  
Vytápění 

Vytápění rodinného domu bude klasické pomocí radiátorů. Zdrojem tepla budou 
podokenní radiátory rozmístěné dle samostatně zpracované PD. Hlavní ovladač topení bude 
umístěn v technické místnosti. Hlavní termostat bude umístěn v obývacím pokoji. Místnosti 
hygienického zázemí budou doplněny o kombinované otopné žebříky. Teplota topného 
systému bude regulována prostorovým termostatem.  
Voda a kanalizace 

Rozvody vnitřní kanalizace budou provedeny z trub plastových. Před prostupem 
kanalizace základovým pasem bude umístěna redukce 150/125. Ležaté rozvody budou 
provedeny až po stoupací potrubí DN 125. Stoupací potrubí bude DN 100. Kanalizace bude 
vyvedena do přečerpávací komory. Z přečerpávací komory budou splašky transportovány do 
jímky dále pak do přípojky kanalizace a napojena bude potrubím DN 150. Připojovací potrubí 
k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenzováno s ohledem na druh zařizovacího 
předmětu a na počet připojených předmětů. Všechny zařizovací předměty budou napojeny na 
kanalizaci přes standardní zápachový uzávěr. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu 
jakožto větrací potrubí o stejné dimenzi a bude ukončeno min. 300 mm nad střechou větrací 
hlavicí DN 100. Ohřev vody bude zajištěn přes elektrický zásobník teplé vody. Teplota TUV 
bude automaticky regulována nastavitelným termostatem.  

Rozvody vody budou provedeny v souběhu teplé a studené. Rozvod je navržen z trubek 
plastových. Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdivu nebo v konstrukci podlahy. Veškeré 
rozvody budou izolovány tepelně i zvukově. 
Hromosvod 

Na objektu rodinného domku nebude zřízena ochrana před účinky blesku (bleskosvod). 
Uzemnění objektu bude pomocí pásku FeZn 30/4 ve výkopu pod základy objektu ve 
vzdálenosti cca 1 m od paty objektu. Na společnou uzemňovací soustavu bude připojeno i 
uzemnění rozvaděče RD (CUB) a RE objektu.  

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Na stavbu je vypracován samostatný posudek, ve kterém je navržena a posouzena 

ochrana nosné konstrukce tak, aby byla zachována stabilita po dobu nutnou k evakuaci 
z objektu. Požadavek na požární odolnost nosné konstrukce je 45 min. Dále jsou vypočítány 
odstupové vzdálenosti, které dle posudku vyhov. Z části přesahuje hranice pozemku na  
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příjezdovou komunikaci. Stavba je dvoupodlažní a při evakuaci ji lze opustit vchodovými 
dveřmi. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace a je možné pro zásah hasičů vjet na něj.  

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Objekt je navržen z materiálů s vlastnostmi vyhovujícími požadavkům tepelné ochrany 

budov dle ČSN 73 0540-2: 2011 a dle vyhlášky 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu, a dle vyhlášky 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov. Je 
navržen tak, aby při provozu nevznikala nadměrná spotřeba tepla a jeho provoz byl co 
nejekonomičtější. Stupeň energetické náročnosti je klasifikován jako B – úsporná. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. 

Nově navržená dispozice rodinného domu je volena s maximální odpovědností vůči 
světovým stranám, v souladu s individuálními požadavky stavebníka. Hygienická zařízení 
v domě jsou navržena tyto: koupelna s WC 2 × v 1S a 1NP. Všechny místnosti sociálního 
zařízení jsou přístupné z chodby. Pro všechny obytné a pobytové místnosti rodinného domu je 
navrženo přímé denní osvětlení okny. Při provedení RD musí být dodrženy normové 
požadavky na oslunění a osvětlení všech prostor. Ve všech pobytových místnostech objektu 
bude zajištěno větrání přímé okny. Odvětrání hygienických zařízení je možné jednak okny, 
jednak je nutno zajistit nuceným větráním s odtahem ventilátorem vyústěným nad střechu. 
Odvětrání kuchyně bude zajištěno digestoří s dostatečným výkonem s uhlíkovým filtrem. 
Přívod vzduchu k jednotlivým instalovaným topidlům je nutno řešit podle pokynů daných 
výrobcem příslušného topidla.  

Garáž je přístupná z pozemku, je odvětrávána přirozeně (větrací mřížky ve vratech a 
mřížka na fasádě). Příslušnými opatřeními bude zajištěna ochrana vnitřního prostředí 
v budově z hlediska akustické pohody (viz část. Ochrana proti hluku). Shromažďování a 
likvidace odpadů vzniklých při provozu v rodinném domě budou probíhat v souladu 
s příslušnými právními předpisy a místními pravidly. 
Upozornění: 

Do běžného komunálního odpadu nespadají některé často se vyskytující odpady vzniklé 
při provozu jako např. vybité baterie, zářivky, zbytky léku a jiných chemikálií. Ty je 
provozovatel objektu povinen odnášet na místa zvlášť určená pro sběr nebezpečného odpadu!  

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 

Pro stavbu se nenavrhují zvláštní protiradonová opatření. Bude použita hydroizolace 
FATRAFOL 813/V (skladba viz příloha), stavba musí být chráněna proti pronikání radonu z 
podloží dle §6 odst. 4 zákona č.13/2002Sb. Provedení této izolace, která zároveň nahrazuje 
hydroizolaci, musí být odborné, bez jakýchkoli prostupů a dokonale utěsněná. Na dotčeném 
pozemku se nevyskytují agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. Škodlivé vlivy nejsou známy. Při realizaci je zejména nutné 
přizpůsobit kvalitu izolace spodní stavby skutečným hydrogeologickým podmínkám 
zjištěným na stavbě. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Pro novostavbu se zřizuje nová přípojka a to na elektro, plyn, kanalizaci a vodu. 

Přípojka elektro bude řešena napojením na rozvaděč a samotné připojení bude provedeno 
výkopem od přípojného místa. Přípojka vody bude napojena na vyvedenou přípojku na 
pozemku, kanalizace bude napojena napojením na stávající přípojku. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní napojení pozemku bude z přístupové obecní komunikace v ulici Vinařská ze 

severovýchodní strany pozemku. Vjezd a hlavní vstup je ze severovýchodní strany objektu. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

Na cca 60 % plochy pozemku bude skryta ornice a následně bude vymodelován nový 
terén, vhodnější pro řešený objekt. Terénní úpravy spočívají pro provedení základů, 
zhutněním ploch kolem budoucího RD. Aby navrhované cesty na pozemku vyhověly užívání 
lidmi a odtoku dešťových vod, je nutné cestu od hlavního vstupu spádovat ve sklonu min 2%. 
V rámci pozemku je dále navrženo několik dopadových ploch s vrstvou praného kačírku. Na 
ploše pozemku bude v rozsahu 100% odstraněn křovinný porost. V ploše okolo 
v severovýchodní stěny bude vysazen nový listnatý strom, taktéž z jihozápadní strany. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
V rámci rodinného domu bude vznikat komunální odpad – bude nutno vyvážet 

odpadkové koše. Veškeré konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0532 - Ochrana proti 
hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobku. Nenavrhují se speciální 
opatření proti hluku. Ovzduší nebude nijak znečištěno užíváním RD. 

B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 
Na pozemku nejsou žádné památkově chráněné stromy. 

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
Terénní úpravy nemají žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

B.6.4 NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU 
ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Oznámení pro zjišťovací řízení nebylo vzhledem k druhu navrhovaného záměru 
zpracováváno. Nebyl tedy vydán žádný závěr zjišťovacího řízení. 

B.6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Projektu se netýká 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu 

osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavěných podlaží a opatření k zamezení zranění osob  
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padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Přes obecnou 
známost těchto nebezpečí se uvedená zranění, s mnohdy velmi těžkými následky, na stavbách 
stále v hojném počtu vyskytují! 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVY 
B.8.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Dopravně bude stavba připojena na ulici Vinařská samostatným sjezdem. Staveniště 

jako takové vyžaduje nároky na připojení na sítě technické infrastruktury. Staveniště bude 
napojeno na elektrickou síť přípojkou. 

B.8.2 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ NA POŽADAVKY NA 
SOUVSEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Vzhledem k velikosti předmětného pozemku není nutné v souvislosti s odstraňováním 
dřevin a zeleně chránit okolí stavby. 

B.8.3 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Charakter záměru implikuje produkci minimálního množství odpadů. Bude se jednat 

hlavně o obalový materiál palet. Emise CO2, NOx které budou vydávat pracovní stroje, budou 

v běžných hladinách. Při realizaci budou mít všechny používané stroje a vozidla platnou 
technickou a emisní zkoušku. 

B.8.4 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

Sejmutí ornice 200m3 .  Mezideponie ornice bude zřízena na skládce. 
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1.1 Architektonické a stavebně technické řešení: 
1.1.1 Technická zpráva: 
a) Účel objektu: 
Název stavby: Nadstandardní rodinný dům 
Charakter stavby: Nadstandardní rodinný dům 
Účel stavby: Rodinné bydlení 
b) Zásady architektonického řešení: 

Stavba je řešena v Brně – Pisárkách na ulici Vinařská s číslem parcely 342/4. 
Architektonické řešení dodržuje charakter okolní zástavby. Nadstandardní rodinný dům je 
řešen se dvěma užitnými podlažími. Střecha je plochá. V 1S jsou umístěny tyto místnosti: 
chodba a schodišťový prostor, koupelna, WC, prádelna, spíž, kuchyň, jídelna, obývací pokoj, 
pracovna a technická místnost. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. 1NP je řešeno jako 
klidová a relaxační zóna. V tomto poschodí jsou umístěny tyto místnosti: zádveří, chodba a 
schodišťový prostor, posilovna, WC, koupelna, 2 × šatna, ložnice, 3 × pokoj, lodžie, kolárna a 
garáž. Veškeré zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby, exteriérové schody 
budou z betonových palisád. Není zde řešen bezbariérový přístup do 1S. 
c) Kapacity 
Zastavěná plocha stavby: 253,08 m2 
Obestavěný prostor stavby: 1481,1 m3 
Způsob provozu: Celodenní 
Vytápění: Ústřední, teplovodní 
Počet bytů: 1 
Počet obyvatelů: 4 
d) Technické a konstrukční řešení: 

Obvodové svislé nosné konstrukce objektu budou z keramických tvárnic HELUZ 
FAMILY 44 2in1 P10, svislé vnitřní konstrukce budou z keramických tvárnic HELUZ 30 
P15. Stropy budou monolitické železobetonové. Střecha bude plochá s dvěma vrstvami 
hydroizolačních pásů Fatrafol 810 a ochrannou vrstvou z kačírku. Povrchy stěn budou 
opatřeny omítkou a keramickými obklady. Podlahy budou plovoucí s nášlapnou vrstvou 
z vinylu či keramické dlažby. Vnitřní odpady budou napojeny na přečerpávací stanici posléze 
do veřejné kanalizace kanalizační přípojkou. Vnitřní rozvody vodovodu budou napojeny na 
veřejný vodovod vodovodní přípojkou s měřením. Vodoměr bude umístěn v 1S v prádelně. 
Vnitřní elektroinstalace bude napojena na veřejné vedení NN kabelovou přípojkou s měřením. 
Osvětlení vnitřních prostor bude žárovkovými svítidly. Odvětrání kuchyňského sporáku 
pomocí chemického odsavače par. Hygienické prostory v 1S budou odvětrávány nuceně do 
venkovního prostředí. Vytápění většiny prostor bude ústřední teplovodní na topný plyn. Dále 
bude možné vytápět krbovými kamny. 
e) Tepelně technické vlastnosti staveních konstrukcí: 

Obvodové svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic HELUZ 
FAMILY 44 2in1 P10 (součinitel prostupu tepla svislé obvodové konstrukce U = 0,13 
W/m2K). Výplně otvorů v obvodových stěnách budou plastové pětikomorové, zasklené 
izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/m2K, iVL = 1,4.10-4 m2/sPa). Tepelná izolace ploché střechy  
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bude tvořena tepelnou izolací ISOVER R14 a ISOVER R12 (součinitel prostupu tepla ploché 
střechy U = 0,13 W/m2K). 
f) Způsob založení objektu: 

Objekt bude založen na základových pasech do nezamrzné hloubky a do rostlého 
terénu. Základy budou z prostého betonu C20/25. Před betonáží základových pasů bude do 
základových rýh vložena v celém obvodu objektu zemnící páska FeZn 30/4 mm. Na úrovni  
základové spáry bude po obvodě řešeno odtokový systém pomocí drenážní flexi trouby 
OSMA DREF DN 125. 
g) Vliv objektu na životní prostředí: 

Realizace a provoz stavby neovlivní negativně okolí ani provoz okolních objektů. 
Nezastavěná část pozemku bude upravena na zahradu.  
Produkované odpady:  1) Směsný komunální odpad č. kat. 200301 – odvoz odbornou 

firmou,  
2) Splaškové vody budou vypouštěny do stávající veřejné 
kanalizační stoky jednotné kanalizace, splaškové odpadní vody 
budou čištěny v obecní ČOV. 

h) Dopravní řešení: 
Příjezd k objektu bude ze stávající zpevněné místní komunikace. Veškeré zpevněné 

plochy na pozemku budou z betonové zámkové dlažby, exteriérové schody budou 
z betonových palisád. 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

V celém objektu budou provedeny izolace proti zemní vlhkosti. Hydroizolace bude 
zároveň tvořit bariéru proti pronikání radonu z podloží do objektu. Hladina podzemní vody je 
pod základovou spárou, agresivita spodní vody nebyla zjištěna. Stavba není umístěna 
v poddolovaném ani sesuvném území. Na pozemek nezasahují ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků vyhlášky č. 137/1998 Sb. 
v platném znění a platných ČSN. 

1.2 Stavebně konstrukční část: 
1.2.1 Technická zpráva: 

Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 
1.) Zemní práce: 

Bude odstraněn veškerý porost ze stavební parcely. Provede se sejmutí ornice 
v mocnosti 150 mm. Ornice bude převezena na skládku. Provede se výkop základových rýh 
do nezámrzné hloubky. Hornina je třídy č. 2. Tento typ horniny se vyskytuje do hloubky 4m. 
výkopek se bude skladovat na sousední parcele. 
2) Základy: 

Objekt bude založen na základových pásech do nezámrzné hloubky a do rostlého 
terénu. Základy budou z prostého betonu C20/25 a ze ztraceného bednění. Před betonáží 
základových pasů bude do základových rýh vložena v celém obvodu objektu zemnící páska 
FeZn 30/4 mm.  
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3) Izolace proti zemní vodě: 
V celém objektu budou provedeny izolace proti zemní vlhkosti z hydroizolačního pásu 

Fatrafol 813/V na podkladní beton. Tato hydroizolace bude zároveň tvořit bariéru proti 
pronikání radonu z podloží do objektu. V hygienických prostorách bude keramická dlažba 
lepená na lepící tmel, pod tímto tmelem bude vrstva opatřená hydroizolačním nátěrem. 

4) Svislé nosné konstrukce:  
Svislé nosné konstrukce obvodového pláště budou tvořit tvárnice HELUZ FAMILY 44 

2in1 P10 na vápenocementovou zdící maltu min. pevnosti 5 MPa. Vnitřní svislé nosné 
konstrukce budou provedeny z tvárnic HELUZ 30 P15 na vápenocementovou zdící maltu 
min. pevnosti 5 MPa. Veškeré zdící práce budou provedeny v souladu s technickými listy 
výrobce. 

5) Vodorovné nosné konstrukce: 
Strop nad 1S  bude monolitický železobetonový tl. 180 mm. Strop nad 1NP bude 

monolitický železobetonový tl. 240 mm. Překlady nad otvory budou keramicko -
železobetonové a železobetonové. V úrovni stropů bude objekt po obvodě a v pozicích 
svislých nosných stěn ztuženy věncem. Věnce budou z vnější strany zatepleny 
polystyrénovými deskami tloušťky 150 mm. Pro betonáž se bude používat beton třídy 
C20/25, kvalita výztuže bude min B500B typ R. Do věnců se budou používat třmínky E6 po 
200 mm.  

6) Střecha: 
Střecha bude plochá jednoplášťová nepochozí. Spádovou vrstvu bude tvořit vrstva 

z liaporbetonu LB7,5. Nejmenší tloušťku bude mít u střešních vpustí a to 50 mm. Spádování 
viz výkresová dokumentace. Spádová vrstva se bude separovat výplňovým EPS 50Z tl. 30mm 
viz výkresová dokumentace. Proti průniku vlhkosti zespoda do konstrukce střechy bude bránit 
parotěsná zábrana Fatrafol Paroten. Tepelná izolace bude ve dvou vrstvách z Isover R12 a 
Isover R14. Krytinu budou tvořit dvě vrstvy asfaltového pásu HI Fatrafol 810. Krytinu je 
nutné separovat od tepelné izolace, separaci zajistí syntetická geotextílie GETEX (300 g/m2). 
Ochrannou vrstvu bude tvořit kačírek frakce 8/16 separovaný od hydroizolační vrstvy 
ochrannou textilií Filtek. Hydroizolační vrstva bude vytažena pod atikový plech. Vrstvy 
střechy budou kotveny mechanicky kotvou. Odtok ze střechy bude zajištěn dvěma vpustěmi 
TOPWET TW 150 Bits. Po obvodě bude střecha vybavena bezpečnostním systémem 
TOPWET ABS LOCK III 

7) Svislé nenosné konstrukce: 
Vnitřní nenosné stěny budou z keramických tvarovek HELUZ 11,5 P10 na 

vápenocementovou zdící maltu min. pevnosti 2,5 MPa.  

8)Komín: 
Komínové těleso bude dvouprůduchové s šachtou systému Schiedel absolut ABS 18 - 

18 o rozměrech 360x830 mm. Jeden průduch bude sloužit k odvodu spalin z plynového kotle  
a druhý průduch bude sloužit k odvodu spalin z krbových kamen. Komín bude sestaven 
z komínových tvárnic, izolačních rohoží a šamotových vložek. V patě průduchů budou 
osazeny podstavce s odvodem kondenzátu a mřížky pro přístup vzduchu do kanálků zadního 
odvětrání. Tvarovka pro komínová dvířka bude osazena v patě a bude kryta komínovými  
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dvířky. Sopouch pro napojení plynového kotle bude umístěn ve výšce 2,2 m. Sopouch pro 
napojení krbových kamen bude ve výšce 1,8 m. Výšky jsou uváděny od čisté podlahy. Kamna 
budou napojena do sopouchu plechovým kouřovodem o ø 150 mm. Zvláštní pozornost musí 
být věnována průchodnosti kanálku zadního odvětrání po celé výšce komína a připojení 
kouřovodů do sopouchu. V místě prostupu stropní konstrukcí musí být komínové tvárnice 
oddilatovány minerální izolací tl. min. 30 mm. Vývod komínového tělesa nad střechu bude 
tvořen termoizolačními tvárnicemi Schiedel absolut ABS 18L - 18. Hlava komínu bude 
tvořena krakorcovou deskou Schiedel absolut ABS 18L - 18. Komínové těleso bude mít 
absolutní výšku 8,03 m. Výstavba komínového tělesa bude probíhat v souladu s technickými 
listy výrobce. 

9) Schodiště: 
Schodišťové rameno bude přímočaré železobetonové opřené o základ z prostého betonu 

a o železobetonový trám. Tloušťka desky bude 120 mm, výška stupně bude 172,353 mm, 
šířka stupně bude 290 mm. Pro betonáž se bude používat beton třídy C20/25, kvalita výztuže 
bude min B500B typ R. Schodišťové stupně budou obložené keramickou dlažbou RAKO 
TRAVERTIN DARSA035. Schodišťové zábradlí bude nerezové ve výšce 900 mm. Uchyceno 
bude na čtyřech místech pomocí nerezových L profilů. Dále bude uchyceno na nástupním 
stupni přímo do stupně. 

10) Úpravy povrchů: 
Vnitřní i vnější omítky na keramickém podkladu i na betonovém podkladu budou 

vápenocementové GROBputz Baumit tloušťky 20 mm. Venkovní omítky budou natřeny 
barvou Baumit odstínem šedé a bílé. Vnitřní omítky budou natřeny bílou barvou Primalex 
Polar. Nášlapná vrstva podlah v chodbách, schodišti, spíži, kuchyni, zádveří bude keramická 
dlažba RAKO TRAVERTIN DARSA035 do lepícího tmelu Weber.for klasik. 
V hygienických prostorách bude nášlapná vrstva z keramické dlažby RAKO TRAVERTIN 
DARSA035 do hydroizolační stěrky CEMIX HS1K. Nášlapná vrstva lodžie bude z keramické 
dlažby RAKO – TAURUS GRANIT R10A do hydroizolační stěrky CEMIX HS1K. 
V prostorách garáže a kolárny bude nášlapná vrstva z litého betonu. Po obvodě budou 
nášlapné vrstvy lemovány keramickým soklem v. 100 mm v barvě dlažby. V posilovně bude 
koberec. V ostatních prostorách bude položena vinylová podlaha Fatrafloor thermofix vinyl. 
Po obvodě budou nášlapné vrstvy lemovány vinylovými pásky v. 30 mm v barvě nášlapné 
vrstvy. Veškeré nášlapné vrstvy leží na anhydritovém podkladě tl. 40 mm. V hygienických 
prostorách budou keramické obklady. Výšky obkladů viz výkresová dokumentace. 

11) Výplně otvorů: 
Vnitřní dveře budou typové dřevěné plné nebo ze 2/3 prosklené čirým sklem. Umístění 

podle účelu místnosti. Zárubně budou obložkové. Výplně otvorů v obvodových stěnách 
budou plastová pětikomorová s akustickou izolace (Rw = 30 dB), zasklené izolačním 
dvojsklem (U = 1,1 W/m2K, iVL = 1,4.10-4 m2/sPa). Třída jakosti zvukové izolace oken TZI 2. 
Garážová vrata budou sekční, v dolním líci opatřené provětrávacími mřížkami. 
12) Tepelné izolace: 

Tepelné izolace podlah budou z Isover EPS 150S tl. 120 mm. Tepelná izolace střechy je 
tvořena dvěma vrstvami tep. izolace Isover R12 a Isover R14. Monolitické ztužující věnce 
budou z vnější strany obloženy polystyrénovými deskami tl. 150 mm. Železobetonové  



29 
 

překlady budou obloženy z vnější strany po obvodu do interiéru polystyrénovými deskami tl. 
100 mm. 

13) Zvukové izolace: 
Podlahy 1NP budou izolovány kročejovou izolací Isover EPS 150S tl. 120 mm. 

14) Zámečnické práce: 
Zábradlí schodiště bude nerezové kotvené na čtyřech místech do zdí pomocí nerezových 

L profilů a v jednom místě do nástupního stupně. Zábradlí lodžie bude nerezové vyplněné 
tvrzeným sklem. Kotvené bude do zdí a do podlahy. 

15) Klempířské práce: 
Atikové plechy, lemování větracích potrubí a komína, exteriérové parapety a plechování 

lodžie bude z měděného plechu opatřeno ochranným nátěrem bílé barvy.  

16) Truhlářské práce: 
Vnitřní dveře budou typové dřevěné plné nebo ze 2/3 prosklené čirým sklem. Umístění 

podle účelu místnosti. Zárubně budou obložkové. U dveří budou osazeny dřevěné prahy. 

17) Dlažby a obklady 
V komunikačních, hygienických a v místnostech pro přípravu a skladování potravin 

bude keramická dlažba RAKO TRAVERTIN DARSA035. V hygienických prostorách a 
kuchyni bude obklad (výšky obkladů viz výkresová dokumentace). Viditelné hrany, kouty a 
rohy, obkladů budou ukončeny plastovými obkládacími lištami EUROPROFIL v barvě 
obkladu. V hygienických prostorách bude pod nášlapnou vrstvou provedena hydroizolační 
stěrka. 

18) Malby a nátěry: 
Vnitřní malby budou hlinkové, barva bílá. Fasáda bude opatřena fasádním nátěrem 

v bílé a šedé barvě. Výplně venkovních otvorů budou v odstínu hnědé. Zámečnické výrobky 
budou opatřeny na základním nátěru dvojnásobným ochranným nátěrem barvy bílé. 
Truhlářské prvky budou v barvě hnědé. 

19) Vzduchotechnika: 
Větrání většiny místností bude přerozené okny. V kuchyni bude osazen chemický 

odsavač kuchyňských par. Hygienické prostory budou odvětrány nuceně ventilátory nad 
střechu objektu. Větrání garáže bude přes mřížky v sekčních vratech. V garáži ve výšce 2,1 m 
bude osazen větrací průduch o ø 200 mm, opatřen na exteriérové straně bílou plastovou 
mřížkou. 

20) Vytápění: 
Vytápění většiny prostor je ústřední teplovodní z kotle Theromona 28 TLXZ (13 - 28 

kW) na topný plyn. Otopný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem topné 
vody. Oběh topného média bude zajišťovat oběhové čerpadlo, které je instalováno 
v kampaktním kotli. Potrubí k otopným tělesům bude uloženo v podlahové konstrukci a bude 
provedeno z měděných trubek SUPERSAN SF-cu spojovaných pájením na měkko. Jako 
otopná tělesa jsou navržena otopná desková tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT se 
zvětšenou přestupní plochou. Otopná tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT jsou již od výrobce 
opatřena kvalitní povrchovou úpravou a odvzdušňovací armaturou. Otopná tělesa budou 
vybavena termostatickými hlavicemi HEIMEIER VK. Vytápění a plynovodní přípojka budou  
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řešeny v samostatném projektu, který není součástí tohoto projektu. Vytápění 1S bude možné 
krbovými kamny ABX ADMIRAL E-II opatřeným oběhovým čerpadlem. 

21) Vnitřní vodovod: 
Objekt bude napojen na stávající veřejný vodovod přípojkou, potrubí mezi domem a 

vodoměrnou šachtou je navrženo z trubek HDPE 100 ø 50 × 3,7. Na potrubí HDPE 100 bude 
připevněn signalizační vodič se zesílenou izolací CYY 2,5 mm2. Signalizační vodič bude 
vyveden do výklenku s hlavním uzávěrem vody. Vnitřní vodovodní rozvody budou 
provedeny z plastového potrubí EKOPLASTIK. Vodovod a vodovodní přípojka budou řešeny 
v samostatném projektu, který není součástí tohoto projektu. 

22) Zařizovací předměty: 
Navržené zařizovací předměty a armatury jsou standardního provedení a velikosti. 

Umístění jednotlivých zařizovacích předmětu je patrné z výkresové části projektové 
dokumentace. Zařizovací předměty si vybere sám provozovatel, dle aktuální nabídky sanitární 
keramiky. 

23) Příprava TUV: 
Teplá užitková voda bude připravována v elektrickém zásobníkovém ohřívači teplé 

vody umístěném v místnosti č. 1S04 – Prádelna 1S. 

24) Venkovní komunikace: 
Nové přístupové komunikace budou z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm na 

zhutněném štěrkovém loži. Exteriérové schody budou tvořeny z betonových palisád. Okapní 
chodníčky budou z kačírku frakce 16/32 na zhutněném štěrkovém loži tl. 150 mm. 

25) Terénní a sadové úpravy: 
Bezprostřední okolí objektu bude vyspárováno od objektu a zatravněno. Budou 

vysázeny listnaté stromy. Nezastavěná část pozemku bude dále užívána jako zahrada. 
Návrh zvláštních konstrukcí: 

Svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 
44 2in1 P10 a HELUZ 30 P15. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické 
železobetonové. 
železobetonové. Střecha je sedlová jednoplášťová. Všechny navržené konstrukce budou 
provedeny dle platných technických podkladů výrobců a platných ČSN. 

Technologické podmínky postupu prací: 
Svislé nosné konstrukce objektu budou zděné z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 

44 2in1 P10 a HELUZ 30 P15. Vodorovné nosné konstrukce jsou monolitické 
železobetonové. Střecha je plochá jednoplášťová. Všechny navržené konstrukce budou 
provedeny dle platných technických podkladů výrobců a platných ČSN a bezpečnostních 
předpisů pro provádění staveb. 

Zásady bezpečnosti práce na stavbě: 
Péči o bezpečnosti práce stanovuje nařízení vlády č.362/2005 Sb. spolu s nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb. a předpisy související. Při práci na vlastní stavbě budou dodržovány 
především předpisy o dopravě, manipulaci a skladování materiálu, předpisy o práci ve  
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výškách. Důsledně budou zabezpečena všechna kolizní místa s okolním běžným silničním 
provozem na místní komunikaci, předně v souvislosti s dopravou materiálu na a ze staveniště. 
V rámci výstavby budou zajištěny stávající podzemní sítě před poškozením! 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 
Dodavatel vyzve investora popř. jeho zástupce v podobě technického dozoru ke 

kontrole vytýčené prostorové polohy stavby před započetím zemních prací, dále ke kontrole 
všech zakrývaných konstrukcí před jejich zakrytím (výkopy, základy, překlady, stropy, 
tepelné izolace, hrubé podlahy, apod.) nejméně 2 dny před předpokládaným zakrýváním 
těchto konstrukcí. Každá kontrola bude zapsána do stavebního deníku a zápis bude podepsán 
dodavatelem i investorem popř. jeho zástupce v podobně technického dozoru. Zakrytí 
konstrukcí může být provedeno pouze po provedení kladného zápisu včetně podpisů, do této 
doby nebude pokračováno v pracech, které by předmětné konstrukce zakryly. 
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Závěr 

Mým cílem bylo zapracovat historicky známé architektonické prvky, jak jsem již zmínil 
v úvodu. Prvky v podobě ochozu a arkýře jsem zakomponoval do dispozice tak, aby byly 
maximálně využívány. Nadstandardním prvkem jsem zvolil tělocvičnu. Předpokládám, že 
objekt bude využívat sportovně založená rodina. Dalším komponentem je propojení ložnice, 
šatny a koupelny. 

Prvotní vize zahrnovala pochozí terasu zpřístupněnou přes ložnice a halu. Avšak řešení 
dispozice bylo neefektivní a prostorově náročné. 

Přínos bakalářské práce vidím v dalším inspirativním řešení dispozice rodinného domu. 
Dále v ideálu městské zástavby rodinných domů. 

Výstup práce je členěn na dvě části. V první části se čtenář seznámil s obecnými, 
souhrnnými technickými a stavebně konstrukčními informacemi. V části druhé se čtenář 
obeznámil s projektovou dokumentací k rodinnému domu, požárně bezpečnostním řešením 
stavby, s tepelně technickými a vlhkostními posouzeními a návrhem konstrukcí. 

Dokumentace stavby je zpracována v rozsahu daném zadáním. Je v souladu 
s požadavky v současnosti platných zákonů, vyhlášek a příslušných českých a evropských 
norem. 
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Seznam použitých zkratek 
Bet. beton 
BpV Balt po vyrovnání 
CPP cihla plná pálená 
HDPE high – density polyethylene (vysoko hustotní polyethylen) 
HUP hlavní uzávěr plynu 
KS kusů 
m n. m. metrů nad mořem 
NN nízké napětí 
Ozn. označení 
PD projektová dokumentace 
PHP přenosný hasicí přístroj 
PT původní terén 
PUR polyuretan 
PVC polyvinylchlorid 
RD rodinný dům 
S - JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
TiZn  titanzinek 
Tl. tloušťka 
TUV teplá užitková voda 
UT upravený terén 
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽB železobeton 
b (-) redukční součinitel 

fRsi (-) vypočtená hodnota teplotního faktoru 
fRsi,N (-) požadovaná hodnota teplotního faktoru 
HT (W/K) měrná ztráta prostupem tepla 
Mc,a (kg/m2.a) roční množství zkondenzované vody 
Mev,a (kg/m2.a) roční množství odpařitelné vody 
pv (kg/m2) výpočtové požární zatížení 
R (m2.K/W) tepelný odpor 
Rse (m2.K/W) teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
Rsi (m2.K/W) teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu 
RT (m2.K/W) celková hodnota tepelného odporu 
U (W/m2.K) vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla 
Urec (W/m2.K) doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

Ɵai (°C) návrhová vnitřní teplota vzduchu 
Ɵe (°C) návrhová teplota vzduchu v zimním období 
Ɵsi,min (°C) nejnižší vnitřní povrchová teplota 
λ  (W/m2.K) součinitel tepelné vodivosti 



36 
 

Seznam příloh 
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Složka č. 5 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Výpočet schodiště 
Výpočet základových konstrukcí 

Složka č. 6 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
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Požárně bezpečnostní řešení stavby 
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