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Abstrakt v českém jazyce 

 Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování studie a projektu pro 

provádění stavby pro rodinný dům s provozovnou v lokalitě Brno Mokrá Hora. 

Provozovnu tvoří výdejní místo pro online obchod. Budova sestává z polozapušťeného 

suterénu jednoho nadzemního podlaží. Bude sloužit jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou 

rodinu a pracoviště pro dva zaměstnance.  

Stěny bude tvořit vápenopískové zdivo s kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, stropy budou železobetonové a střecha plochá vegetační. Součástí návrhu je 

také parkoviště pro dva osobní automobily a jedno lehké užitkové vozidlo. Zajímavost 

řešení spočívá ve výškové poloze střechy, nachází se totiž v úrovni místní komunikace. 

Projekt pro provádění stavby byl zpracován v programu AutoCAD, studie a 

vizualizace pomocí programů ArchiCAD a Artlantis 5. 

Klíčová slova 

rodinný dům, provozovna, zděná budova, vápenopískové tvárnice, ztracené bednění, 

asfaltová hydroizolace, kontaktní zateplení, plochá střecha, vegetační střecha 
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Abstract in English 

 The subject of this bachelor′s thesis was to design a single-family house in Brno 

Mokrá Hora and process the study and the design documentation for this house. Part of 

it will serve as permanent housing for a 4 member family and the second part as a 

distribution point for an online shop with 2 employees. 

 The walls will consist of sand-lime bricks with an additional contact thermal 

insulation system ETICS, the ceiling will be reinforced concrete constructions and the 

house will have a walkable flat green roof. Part of the documentation is also the 

modification design of the surrounding terrain and the design of the car park for 2 cars 

and 1 light commercial vehicle. An interesting design choice is the height level of the 

roof, which is situated in the same level as the local road. 

Design documentation was processed using the program AutoCAD, the study 

and the visualization using both ArchiCAD and Artlantis 5. 

Keywords 

single-family house, distribution point, masonry wall, sand-lime bricks, permanent 

formwork, asphalt sheet, contact thermal insulation, flat roof, green roof 
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Úvod 

 Jako téma bakalářské práce jsem si vybral „Novostavbu rodinného domu Brno –

 Mokrá Hora“. Práce je teda zaměřena na vypracování studie a projektu pro provádění 

stavby pro rodinný dům s provozovnou. 

 Tuto tému jsem si vybral jednak samozřejmě z důvodu, že se na bakalářské 

práce vybírají hlavně rodinné domy, a na druhou stranu jsem si myslel, že je lepší udělat 

propracovaný projekt rodinného domu, než míň propracovaný projekt většího objektu. 

Na druhou stranu vzhledem k mojí nezkušenosti s vypracováním projektů se mi jevil 

rozsah dokumentace pro rodinný dům jako dostačující výzva. 

Projekt teda obsahuje architektonickou studii i s vizualizací a projekt pro 

provádění stavby. Ta sestává z technické zprávy, výkresů, a výpočtů z tepelné techniky 

a akustiky včetně posouzení vhodnosti konstrukcí a požární bezpečnostní řešení stavby.  

Projekt pro provádění stavby byl zpracován v programu AutoCAD, studie a 

vizualizace pomocí programů ArchiCAD a Artlantis 5. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Novostavba rodinného domu Brno - Mokrá Hora  

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

Skrejš 148, 621 00 Brno; kat. úz. Mokrá Hora, č. parcely 148 

c) předmět projektové dokumentace:  

Předmětem projektové dokumentace je vypracování podkladů pro provedení 

novostavby rodinného domu s provozovnou v Brně, v městské časti Mokrá Hora. Jedná 

se o jednopodlažní rodinný dům ve svahu s polozapuštěným suterénem. Provozovna se 

nachází v 1.NP. Součástí dokumentace je také navržení způsobu nakládání s dešťovou a 

odpadovou vodou (vedle pozemku se totiž nevede žádná kanalizace) a návrh tzv. malé 

architektury- terénních schodů, terasy, opěrných zdí a zahrady.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Ing, Oto Černý, Mokrá Hora 75, 621 00 Brno 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba): 

VUT Fast, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace: 

Dávid Černý, Bazová 337/28, 930 21 Jahodná, Slovenská republika 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Při vytváření projektové dokumentace byly použité následující vstupní podklady: 

 Prohlídka stavební parcely 

 Územní plán města Brno 
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 Katastrální mapa Brno- Řečkovice a Mokrá Hora 

 Geografické mapy- vrstevnice a teda výškové poměry pozemku 

 Hydrologická mapa České republiky 

 Radonová mapa Brna městské časti Mokrá Hora 

 Skladba podloží, převažující typ zeminy na okolitých pozemcích 

 Poloha stávajících inženýrských sítí 

 Poloha místní komunikace ulice Skrejš 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území:  parcela č. 148, kat. úz. Mokrá Hora, Brno 

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

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

 Stavební parcela není chráněna právním předpisem, protože neleží v žádném 

chráněném anebo zaplavovaném území, ani v památkové rezervaci anebo zóně. 

c) údaje o odtokových poměrech:    

 Srážková voda odtéká místní komunikace (leží severně od parcely) na stavební 

parcelu, která je docela výrazně svažitá. Svah klesá směrem na jižní stranu, kde se pod 

svahem nachází rozlehlá louka (již mimo stavební parcelu). Voda odtéká na tuhle louku, 

při intenzívnější dešti pak odtud do níže se nacházejícího potoka. 

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

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

 V územním plánu města Brno je parcela označená jako „plocha pro bydlení“, 

tudíž návrh je v souladu s tímto dokumentem. Kromě toho se nacházíme v přípravní fázi 

před realizací stavby, takže uzemní rozhodnutí již bylo vydáno. 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací, 

 Dokumentace pro provedení stavby byla navrhnuta na základě dokumentace pro 

vydání rozhodnutí o umístění stavby, tudíž je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Při návrhu byly respektovány požadavky kladené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívání území. Jedná se zejména o následující opatření: 

 Jedná se o rodinný dům, takže více než polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; stavba má jedno 

nadzemní a jedno podzemní podlaží (polozapuštěné). 

 Ke stavbě vede zpevněná pozemní komunikace širší než 2,5 m (ve skutečnosti přesně 

2,5 m široká) a končící blíž než 50 m od stavby. 

 Odstavná a parkovací stání pozemku stavby pro bydlení (rodinný dům) jsou umístěna 

ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m (dvě kolmé a jedno paralelní stání). 
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 Stavba je umístněná tak, aby bylo umožněno jeho napojení na sítě technické 

infrastruktury a pozemní komunikace, a aby jeho umístění na pozemku umožňovalo 

mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární  techniky a 

provedení jejího zásahu. 

 Stavba ani její část nepřesahuje na sousední pozemek. 

 Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) bude situována v 

prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, 

a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní. 

 Studna bude umístěna ve vzdálenosti větší než 12 m od žumpy a veřejné pozemní 

komunikace (splnění požadavku pro málo propustné prostředí- v našem případě jíly). 

 Žumpa je umístěna tak, aby k ní byl umožněn příjezd pro vybírání jejího obsahu. 

 Budou dodrženy vzájemné odstupy staveb- je-li mezi rodinnými domy volný prostor, 

vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných 

hranic pozemků nesmí být menší  než 2 m. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Všechny požadavky dotčených orgánů byly při návrhu splněny a dále budou 

při realizaci respektovány. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Nebyly udělené žádné výjimky, ani navrhnuta úlevová řešení pro stavbu. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 Související investicí bude zařízení staveniště, to ale tenhle dokument neřeší. 

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

 Žádná ze sousedních pozemků stavbou přímo dotčena nebude. Určitá omezení 

budou ale vyplívat z použití větších strojů při výstavbě (autodomíchávače, autočerpadla, 

nákladní vozy), které dočasně úzkou místní komunikaci zablokují. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

b) účel užívání stavby:    

c) trvalá nebo dočasná stavba:  

nová stavba 

stavba na bydlení 

trvalá stavba 

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

 Žádné právní předpisy ohledně ochrany se na stavbu nevztahují. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Stavba není řešena jako bezbariérová. Bezbariérově je řešen pouze vstup do 

provozovny, do prodejního prostoru- vstupní dveře se nesmí mít práh vyšší než 20 mm. 

Muselo se vyřešit bezbariérovým způsobem taktéž překonání výškového rozdílu 

z parkoviště do úrovně 1 NP. Vyřešilo se to navržením pojízdné plošiny. 

Budova byla navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, což dokazují následující údaje: 
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 Žumpa bude vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřena odvětráním. 

Vyprazdňování žumpy bude prováděna pravidelně každých 14 až 15 dní pomocí 

fekálního vozu. S obsahem žumpy bude nakládáno v souladu se souvisejícím 

právním předpisem. 

 Srážkové vody z ploché střechy a parkoviště budou odváděny do akumulačního 

zásobníku (a následně využívány na zalévání trávníku, zahrady a vegetační střechy); 

přebytek se odvede do vsakovacího tunelu.  

 Světlá výška místností je 2600 mm ve všech obytných a pobytových místnostech. 

 Ve všech obytných místnostech je zajištěno dostatečné denní osvětlení, větrání 

venkovním vzduchem a vytápění s možností regulace vnitřní teploty. 

 Záchody, prostory pro osobní hygienu a pro vaření budou účinně odvětrány. 

 Hlavní domovní komunikace v budově umožní přepravu předmětů rozměrů 

1950 × 1950 × 800 mm. 

 Je navrženo hlavní schodiště v souladu s normovými požadavky. 

 Na okrajích pochůzné vegetační střechy je zajištěna bezpečnost provozu zábradlím 

výšky 1100 mm, a vstupu neoprávněných osob na střechu brání zamykatelná branka. 

 Hlavní vstupní dveře do rodinného domu, provozovny a jednotlivých pobytových 

místností mají světlou šířku větší než 800 mm. 

 Výška parapetů okenních otvorů je ve většině případů 900 mm; výjimkou jsou okna 

v koupelně a v technické místnosti (1900 mm) a francouzské okna bez parapetu, 

které jsou v souladu s normou doplněny zábradlím o výšce 1000 mm. 

 Podlaha balkónu bude vodotěsná; příčným sklonem podlahy pak bude zabezpečen 

odvod případné srážkové vody. 

 Je vymezené stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad. 

 Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky, zejména 

statické, tepelně technické, akustické a požárně bezpečnostní. 

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

právních předpisů: 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly při návrhu splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení:  

 Nebyly udělené žádné výjimky, ani navrhnuta úlevová řešení pro stavbu. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 

Zastavěná plocha:   210,10 m
2 

Obestavěný prostor:  1277,10 m
3 

Užitná plocha:  263,87 m
2 

Počet místností rodinného domu:  15 (8 v suterénu a 7 v 1.NP) 

Počet uživatelů rodinného domu:  4 

Počet místností provozovny:  4  (všechny v 1.NP) 

Počet pracovníků provozovny:  2 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

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

náročnosti budov apod.): 

Výpočet roční potřeby pitné vody (dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.): 

 [m
3
/rok]  

 4 obyvatel bytu s tekoucí teplou vodou: 

 4 obyvatel RD (očista okolí domu: 

 2 zaměstnanec provozovny: 

 zahrada, trávník o ploše 231 m
2
: 

 zalévání vegetační střechy o ploše 170 m
2
: 

 mytí automobilu (cca 10 ročně): 

 4  35 =  140 

 4  1 =  4 

 2  18 =  36 

 2,31  16 =  37 

 1,70  16 =  27 

  1 

 CELKEM za rok: 245  m
3
/rok 

Výpočet ročního objemu splaškových vod (dle ČSN 75 6081): 

 [m
3
/den]  

 4 obyvatel rodinného domu: 

 2 zaměstnanec provozovny: 

 4  0,15 =  0,6 

 2  0,05 = 0,1 

 Celkem za den: 0,7  m
3
/den 

 CELKEM za rok: 255,5  m
3
/rok 

Hospodaření s dešťovou řeší jiný dokument v Příloze č. 1. Ve zkratce dešťové 

vody budou shromažďovány v akumulačním zásobníku a znovu využívány na zalévání 

zahrady a vegetační střechy. Produkované množství odpadu předpovědět nelze, bude to 

ale zejména komunální odpad. Rodinný dům spadá do energetické třídy B, je tedy 

úsporná. 

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

 Časové údaje výstavby a členění na etapy tato dokumentace neřeší. 

k) orientační náklady stavby: 

 [Kč]  

 Cena rodinného domu: 

 Opěrné zdi: 

 Zpevněné plochy: 

 Přípojky inženýrských sítí: 

 Vrtaná studna 200, hloubky 10 m: 

 Akumulační zásobník pro dešť. vodu: 

 Žumpa a čerpací stanice: 

 Vsakovací zařízení- šachta i tunel: 

 4000 Kč/m
3
   1277,1 m

3
 = 5 108 400 

 4000 Kč/m
3
   54,3 m

3
 =  217 200 

 3000 Kč/m
2
   94,0 m

2
 =  282 000 

 2000 Kč/m
  
   136,0 m = 272 000 

 1250 Kč/m
   
  10 m = 12 500 

 63 500 

 25 000 Kč   + 35 000 Kč =  60 000 

 47 680 Kč   +  9 890 Kč =  57 600 

 CELKEM: 6 073 200  Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba je rozdělena na následující objekty: 

SO01  – Rodinný dům s provozovnou 

SO02  – Zpevněné plochy (parkoviště, chodník) 

SO03 – Opěrné zdi 

SO04  – Potrubí splaškových vod, čerpací stanice a žumpa 

SO05 – Potrubí dešťových vod, akumulační zásobník se vsakovacím tunelem 

SO06  – Studna, vnější vedení pitné vody 

SO07 – Přípojka silového a sdělovacího spojového vedení  
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

 Svažitý terén se stávající zelení. Sousedící pozemky jsou oploceny, takže 

staveniště z boku oplocovat nutné nebude. Přístup k pozemku je možné pouze ze severu 

ze stávající místní komunikace. Určitý přístup je umožněn i z jižní strany, ale těžká 

technika se tam nedostane. Komunikace je široká 3,0 m. V blízkosti se nachází pouze 

sítě elektřiny a plynu, odvod splaškových a dešťových vod a přívod pitné vody musela 

teda být v projektu řešena jinak. 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 V rámci bakalářského projektu se samozřejmě žádné průzkumy neprováděly, 

akorát se pomocí údajů ze sousedních pozemků zjistilo, že podloží je tvořena málo 

propustnými jílovitými zeminami. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 

a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. 

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

 V blízkosti nejsou žádné zaplavované (nejbližší je v jižním časti Brna), ani 

poddolované území. 

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

poměry v území: 

 Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolité stavby a pozemky a nenaruší 

odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Nebudou se provádět žádné asanace nebo demolice, kácení dřevin ale potřebná 

bude, provede se v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 

jejich kácení. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

 Stavební parcela patří do zemědělského půdního fondu, výstavba teda bude 

znamenat zábor o velikosti celé parcely o výměře 897 m
2
. V rámci zařízení staveniště 

budou dočasný zábor představovat plochy vymezené pro dočasné umístění stavebních 

buněk- šatna pro pracovníky, kancelář stavbyvedoucího, chemické WC, sklady 

přístrojů, nářadí, drobného materiálu, apod.  

 Po výstavbě se pak část tohoto záboru ruší, trvalým záborem zůstává samotný 

rodinný dům a zpevněné plochy kolem. Ostatní plochy pozemku se můžou znovu využít 

na zemědělské účely- vzhledem k charakteristice území ale spíše jako zahrada. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci (ulice Skrejš) ze severu. Stávající 

technická infrastruktura umožňuje napojení na sítě elektřiny, telekomunikace a plynu, 

z nichž využité budou pouze první dvě možnosti, dům bude totiž vytápěn primárně 

elektrickou energií. 

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

 Není v této dokumentaci řešena.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Rodinný dům bude sloužit jako trvalé bydlení pro jednu čtyřčlennou rodinu 

(rodiče, dvě děti). Sestává z 15 místností (8 v suterénu a 7 v 1.NP). Provozovna bude 

výdejní místo pro online obchod se 2 zaměstnanci a sestává ze 4 místností. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 Pozemek se nachází v severní části Brna (městská část Mokrá Hora), v částečně 

zastavěném území vedle lesa. V okolí, na okolních parcelách se nachází převážně 

rodinné domy, případně rekreační objekty, chaty. Objekt je navržen tak, aby do tohoto 

okolí zapadl, napomáhá tomu i vegetační střecha. Pozemek je vzhledem k místní 

komunikaci ve výhodné pozici (napojení na komunikace ze severu, dům se může 

„otevřít“ do zahrady na jih), orientace jednotlivých místností ke světovým stranám je 

teda takřka ideální. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

 Půdorys budovy má členitější, mnohoúhelníkový tvar, sestávající převážně 

z pravých úhlů. Tvarově dům vypadá minimalisticky a moderně, tento dojem zesiluje 

plochá vegetační střecha. Zajímavost řešení domu spočívá v tom, že se střecha výškově 

nachází v úrovni místní komunikace a parkoviště (pro dva osobní vozy). Tahle řešení 

má více důvodů, jednou z nich je líbivý architektonický vzhled. Na druhou stranu se to 

jevilo vzhledem k délce budovy a většímu sklonu pozemku jako jediné možné řešení, 

které umožnilo návrh parkoviště před budovou, a při které by nebylo nutné mít 

nesmyslně velké množství násypů. Přináší to nevýhodu v podobě dostupnosti vstupů 

z parkoviště pouze přes terénní schody, ale i praktické výhody jako snadný přístup na 

střechu (takže i snadnější údržbu vegetačního porostu), resp. využití střechy jako 

vyhlídky (nabízí totiž krásný výhled v jižním směru na les).  

Materiálové a barevné řešení je jednoduché, celá budova je světlé, nažloutlé 

barvy a vnější povrch tvoří omítka s barevným nátěrem. V soklové části domu je pak 

mozaiková omítka hnědé barvy. Barevní řešení dotváří tmavě hnědé rámy oken a dveří, 

tmavě hnědé dřevěné zábradlí před francouzskými okny a tmavě hnědé dřevěné madlo 

ocelového zábradlí na balkonu a okrajích střechy.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze severu, stejně tak vstup do rodinného 

domu i provozovny. Zde bude parkoviště s kapacitou pro jeden užitkový vůz (paralelní 

stání) a dva osobní vozy (kolmé stání). Z východní strany parkoviště pak vedou schody 

ke vchodu do rodinného domu, před kterým je navrhnuté závětří chráněné přístřeškem. 

Ze závětří dále vedou schody níž, do úrovně terasy a zahrady. Ze západní strany 

parkoviště budou vést schody ke vchodu do provozovny, teda do výdejny online 

obchodu. Bude zde také umístěná pojízdná plošina pro zajištění bezbariérového 

propojení parkoviště a vstupu do provozovny. 

Vstupem do rodinného domu se postupně dostáváme do zádveří, chodby (kde se 

nachází i schodiště) a odsud do ostatních místností- koupelen, skladu, ložnice a 

dětských pokojů. Z ložnice a z pokojů se otevírají balkonové dveře na společný balkón. 

Podlaží 1.NP je teda klidovou zónou rodinného domu. Schodištěm se pak dostáváme do 

suterénu, která naopak slouží jako společenská zóna. Nachází se zde jídelna, obývací 

pokoj, kuchyň, spíž a WC se sprchou, kromě toho technická a hobby místnost. Dům se 

na terasu otevírá z jídelny i obývacího pokoje. 

Vstupem do provozovny se dostáváme do hlavního prostoru obchodu, kde se 

uskuteční výdej přes internet objednaného zboží. Také se zde nachází psací stůl 

s počítačem pro vedoucího obchodu. Z této místnosti se otevírají dveře do skladu 

dokumentací, skladu pro zboží a WC pro zaměstnance. 

Z provozního hlediska je důležité zdůraznit, že zahradní kohoutek se umístí 

nejen poblíž terasy (pro zalévání trávníku a zahrady), ale i na střeše, kvůli zalévání 

vegetačního porostu. Oba kohoutky budou vodou zásobeny z akumulačního zásobníku 

pro dešťovou vodu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba není řešena jako bezbariérová. Bezbariérově je řešen pouze vstup do 

provozovny, do prodejního prostoru- vstupní dveře se nesmí mít práh vyšší než 20 mm. 

Muselo se vyřešit bezbariérovým způsobem taktéž překonání výškového rozdílu 

z parkoviště do úrovně 1 NP. Vyřešilo se to navržením pojízdné plošiny. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Pro zabezpečení bezpečnosti 

při užívání byly navrženy vhodné povrchové úpravy podlah (zejména u schodiště a v 

koupelně) a zábradlí na balkonu a střeše. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení: 

 Stavba bude řešena jako jednopodlažní se suterénem polozapuštěným do terénu- 

ze severu po celé délce budovy, z východu a západu pouze částečně. Severní strana 
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domu bude částečně zakryta zeminou až po úroveň střechy- tahle řešení je detailněji 

popsáno a odůvodněno v odstavci B.2.2 části b).  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 Objekt bude stát na základových pasech z prostého betonu pevnosti C25/30, pro 

jejich rozměry viz Přílohu č. 1 dokument Návrh základových pasů. Na tyto pásy se 

uloží podkladní beton pevnosti C20/25 vyztužen Kari sítí 8 – 100  100 mm. Základy 

se provedou ve dvou úrovních, v první bude podkladní beton sloužit jako podklad pro 

tepelnou izolaci a podlahu pod 1S, v druhé jako podklad pod 1NP. Horní povrch 

podkladního betonu druhé vrstvy bude 125 mm pod horním povrchem ŽB stropu 1NP- 

kvůli tepelné izolaci. Aby obvodové zdivo na sebe navzdory tomuto výškovému rozdílu 

navazovalo, využijí se pro založení první vrstvy zdiva na podkladním betonu 

vápenopískové tvárnice výšky 115 mm uložené na 10 mm vrstvě vápenocementové 

malty pevnosti M20. Tyto tvárnice se využijí i pro založení zdiva v 1S. 

 Na podkladní beton a stěny suterénu se následně nataví modifikovaný asfaltový 

pás ve dvou vrstvách plnící funkci hydroizolace, ale zároveň protiradonové izolace, 

stavba totiž leží s oblasti se středním rizikem radonu. První vrstva hydroizolace 

(od exteriéru směrem do interiéru) bude mít nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhá 

vložku s kombinací hliníkové fólie a skelného rohože. První vrstva je tam vlastně jako 

doplňující, z hlediska protiradonové ochrany by vyhověla i ta s hliníkovou vložkou, ale 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží předepisuje, že asfaltové pásy s 

kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové 

izolace. 

 Stěny, jak obvodové, tak vnitřní nosné bude tvořit vápenopískové zdivo 

tl. 300 mm, resp. 250 mm a nenosné vápenopískové zdivo tl. 150 mm. Obvodové stěny 

budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS, jako izolant se použije 

EPS 70F tl. 150 mm, v soklové oblasti pak XPS 30L tl. 100 mm. Suterénní stěny 

zasypané zeminou budou zatepleny tepelnou izolací XPS 30L. Na severní straně 1S se 

kvůli uložení podkladního betonu pod 1NP postaví zeď tl. 150 mm z betonových tvárnic 

ztraceného bednění, na kterou se podkladní betonová vrstva uloží- detailněji viz 

výkresovou část, Přílohu č. 4. 

 Stropy budovy budou železobetonové tl. 200 mm, kdy beton bude pevnosti 

C25/30 a ocel pevnosti B500. Řešení je odůvodněno větším vyložením balkonu a stropu 

nad 1NP nad balkonem, kde vyložení činí 2 m. Balkonová konzole se z tepelně 

technických důvodů propojí se stropem 1S pomocí ISO nosníků (detailnější popis 

výrobku ve výkresové části, viz Přílohu č. 4). Stejným způsobem se propojí strop nad 

1NP a přístřešek nad zádveřím u vchodu do rodinného domu, použije se ale jiný 

výrobek, protože horní líc konstrukce přístřešku je o 200 mm výš než horní líc stropu 

1NP. Převýšení vyplývá ze snahy dodržet minimální podchodní a průchodní výšku nad 

schodištěm u vstupu do rodinného domu, která tímto způsobem je už vyhovující. 

ISO nosníky se použijí i u přístřešku nad vchodem do provozovny. Konstrukce obou 

přístřešků má tloušťku 160 mm. 
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 Střecha je řešena jako plochá vegetační se snadným přístupem na střechu. Je 

řešená jako pochozí, takže je u atiky doplněná zábradlím kotveném z boku do 

železobetonové konstrukce atiky. Jako spádová vrstva střechy byly zvolené spádové 

klíny z EPS 150S, takže spád střechy je ve všech směrech stejný, 3 %. Spádování tímto 

sklonem se provede směrem k střešním vpustím DN75. Vegetační vrstvu tvoří 

vegetační substrát tl. 300 mm, jedná se tedy o intenzivní ozelenění, který bude 

vyžadovat určitou péči, proto se u střechy umístí zahradní kohoutek pro umožnění 

zalévání vegetačního porostu. Konstrukce a odvodnění přístřešků nad vstupy bude 

řešené jednodušším způsobem, pomocí spádového potěru se vytvoří spád směrem 

k podokapnímu žlabu z pozinkovaného plechu a jako hydroizolace se použije 

modifikovaný asfaltový pás. 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

 Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna vhodným návrhem a ověřen 

statickým výpočtem, který se však v tomto dokumentu, resp. v rámci bakalářské práce 

neřeší. Jedná se ale o menší stavbu a obecné zásady při návrhu byly dodrženy, takže 

problémy ohledně mechanické odolnosti a stability by neměly hrozit. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technické řešení: 

 Objekt bude podzemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 

přípojkou. Přípojku a různá vnitřní vedení bude muset navrhnout elektrikář. Na tuto 

problematiku se bude klást větší důraz, protože budova bude primárně vytápěna 

elektrickou energií pomocí podlahových topných rohoží a fólií. Tento typ topení bude 

doplněn krbovým vytápěním, aby se splnily požadavky kladené na energetickou 

náročnost budovy (faktor energetické přeměny pro elektřinu ze sítě se rovná 3). 

Pitnou vodou bude objekt zásoben ze studny. Ohřev teplé vody zajistí elektrický 

ohřívač teplé vody, který se umístí do technické místnosti v 1NP. Dešťové vody ze 

střechy a plochy parkoviště budou odváděny do akumulačního zásobníku, ze kterého 

budou zásobovány zahradní kohoutky (jedna u terasy, druhá u vstupu na střechu).  

Kanalizace se v lokalitě nenachází, splaškové vody tak budou odváděné do 

vyvážecí jímky. Ta se umístí v blízkosti komunikace kvůli umožnění snadného vývozu. 

Potrubí splaškových vod se ale nachází níže než komunikace, takže byla navržena i 

čerpací stanice pro přečerpání splašků do žumpy.  

b) výčet technických a technologických zařízení: 

 Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v 

dílčích částech projektové dokumentace. Zařízení týkající se hospodaření s odpadními 

vodami jsou detailněji popsány v Příloze č. 1 v dokumentu Hospodaření s odpadovou 

vodou. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

 Objekt se rozdělí do 2 požárních úseků, úsek N1.01/N2 bude pro rodinný dům a N2.01 

pro provozovnu. Norma sice umožní jejich sloučení do jednoho požárního úseku, ale držel jsem 

se doporučení, že v případě, když provozovna a rodinný dům můžou mít různých majitelů (což 

dispozice určitě umožní), je lepší tyto celky rozdělit do dvou různých požárních úseků. 

PÚ Místnosti Plocha 

N1.01/N2 

1S01 chodba 14,96 

1S02 obývací pokoj 22,74 

1S03 jídelna 21,14 

1S04 kuchyň 8,04 

1S05 WC se sprchou 5,36 

1S06 spíž 3,41 

1S07 technická místnost 12,38 

1S08 hobby místnost 15,98 

101 chodba 26,74 

102 dětský pokoj 12,75 

103 dětský pokoj 12,75 

104 ložnice 19,13 

105 koupelna 5,51 

106 sklad 6,75 

112 zádveří 5,78 

        

N2.01 

107 WC 3,58 

108 prodejna 23,75 

109 sklad dokumentací 7,20 

111 sklad 11,05 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

N1.01/N2:  

Dle ČSN 73 0802 Přílohy B, Tabulky B. 1 pro "Bytové domy, rodinné domky, domovy 

důchodců včetně příslušenství" se může při splnění určitých normou daných požadavků 

použít hodnota pro výpočtové požární zatížení pv = 40 kg/m
2
. Při ověření požadavků ale 

zjistíme, že podmínka 1) nevyhoví, takže výpočtové požární zatížení se musí navýšit na 

hodnotu pv = 43,21 kg/m
2
 (pro výpočet viz Přílohu č. 5). Požární úsek se teda zařadí do 

stupně požární bezpečnosti II. 

 N2.01: 

Výpočtové požární zatížení se zde určilo pomocí výpočtu (viz Přílohu č. 5) a činí 

pv = 36,02 kg/m
2
. Požární úsek se teda zařadí do stupně požární bezpečnosti II. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

N
1

.0
1

/N
2

 -
 I

I 

Pol. Stavební konstrukce 

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich 

druh 
Pozn. 

Požadovaná 
Skutečná 

NP posl. NP 

1a Požární stěny         

   nosné REI 30 REI 15 
Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 

   nenosné EI 30 EI 15 
Vápenopískové zdivo tl. 

150 mm, EI 120 DP1 
vyhoví 

1b 

Požární stropy REI 30 REI 15 
ŽB deska tl. 200 mm 

jednostranně vyzt., krytí od 

osy výztuže min. 30 mm, 

REI 90 DP1 

vyhoví 

      

3 
Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
REW 30 REW 15 

Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 

5 
Nosné stěny uvnitř PÚ R 30 R 15 

Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 

9 Konstrukce schodišť uvnitř 

požárního úseku, které 

nejsou součástí CHÚC 

R 15 

DP3 

R 15 

DP3 

ŽB schodiště, deska tl. 100 

mm, krytí od osy výztuže 

min. 30 mm, REI 90 DP1 

vyhoví 

 

N
2

.0
1

 -
 I

I 

Pol. Stavební konstrukce 

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich 

druh 
Pozn. 

Požadovaná 
Skutečná 

NP posl. NP 

1a Požární stěny         

   nosné   REI 15 
Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 

   nenosné   EI 15 
Vápenopískové zdivo tl. 

150 mm, EI 120 DP1 
vyhoví 

1b 
Požární strop/Střešní 

konstrukce 
  REI 15 

ŽB deska tl. 200 mm 

jednostranně vyzt., krytí od 

osy výztuže min. 30 mm            

REI 90 DP1 

vyhoví 

      

3 
Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
  REW 15 

Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 

5 Nosné stěny uvnitř PÚ   R 15 
Vápenopískové zdivo tl. 

300 mm, REI 180 DP1 
vyhoví 
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d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Dle normy ČSN 73 0833, která pojednává o obytných budovách, pro budovy 

skupiny OB1 stačí nechráněná úniková cesta šířky 1,5 únikových pruhů, tj. šířkou 

875 mm s dveřmi šířky 800 mm. Těmto požadavkům požární úsek N1.01/N2 (rodinný 

dům) vyhoví, délka únikových cest se podle normy posuzovat nemusí.  

Druhý požární úsek N2.01 (provozovna) sestává ze čtyř místností, z nichž lidi se 

budou trvale nacházet pouze v jedné z nich, v prodejně. I v tomto případě postačí jedna 

nechráněná úniková cesta. Unikat z prodejny bude 18 lidí (2 zaměstnance, 16 

zákazníků- 1 osoba/1,5 m2), což je míň než normou stanovených 60.  Dveře šířky 

900 mm (celkem 1600 mm, ale druhé křídlo se v případě úniku musí odblokovat ručně) 

vyhoví požadavku šířky 1,5 únikových pruhů. 

Dveře z místnosti nebo výchozí dveře z ucelené skupiny místností, kam lze ve 

smyslu čl. 9.1.0.2 ČSN 730802 posunout počátek únikové cesty (případ PÚ N2.01), 

nejsou považovány za dveře na únikové cestě, mohou být orientovány proti směru úniku 

a mohou mít práh. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

  
PÚ 

pv 

[kg/m
2
] 

  
Spo       

[m
2
] 

hu          

[m] 

l              

[m] 

Sp          

[m
2
] 

p0          

[%] 

d                  

[m]  

VÝCH. 

N1.01/N2 43,21 Rozdělení na: 12,8 5,3 10,6 56,18 22,78   

1. oblast 3,0 1,5 3,0 4,5 66,67 3,43 

2. oblast 5,0 4,4 3,3 14,52 40,00 2,81 

JIH N1.01/N2 43,21   26,4 5,3 9,8 51,7 51,09 5,27 

Z
Á

P
A

D
 N1.01/N2 43,21 použití             

p0 = 40% 

4,0 4,4 6,3 27,72 14,43   

4,0 4,4 6,3 27,72 40,00 3,18 

N2.01 36,02 dveře 4,1 2,4 1,7 4,1 100,00 2,56 

    okno 3,0 1,5 2,0 3,0 100,00 1,97 

 

Požárně nebezpečný prostor posuzovaných požárně otevřených ploch dosahuje 

na vlastní pozemek investora nebo na veřejné prostranství, kde se nenacházejí jiné 

stavební objekty. Kromě veřejného prostranství požárně nebezpečný prostor od vlivu 

sálání na východní straně přesahuje hranici pozemků jiných vlastníků. Nejedná se však 

o velkou plochu a v požárně nebezpečném prostoru neleží žádný sousední objekt- řešilo 

by se to dohodou s majitelem. Posuzovaná budova se nenachází v požárně nebezpečném 

prostoru jiného objektu. Stav je vyhovující. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

 Dle požadavku na vnější odběrné místo z ČSN 73 0873, tab. 1 a 2 zásobování 

požární vodou bude zajištěné pomocí vodního toku poblíž pozemku, která se nachází 

blíž než 600 m od objektu (do 100 m). Vydatnost vodního vtoku by ale musela být 

ověřena a v případě, že nevyhoví, uvažovat o jiných možnostech, např. o požární nádrži. 
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Vzhledem k velikosti požárního zatížení a podlahové plochy požárních úseků 

není potřebné zřizovat vnitřní odběrní místa. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty):   

Objekt přiléhá k jednosměrné zpevněné silniční komunikaci šířky 3 m, hlavní 

vstup do objektu je od ní vzdálen 7 m  ( 20 m). Stav je vyhovující. Objekt má požární 

výšku 2,9 m,  do 12 m požární výšky není třeba zřizovat nástupní plochy... čl. 12.4.4. 

ČSN 730802. Nástupní plocha není navržena.  

 Vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovány v souladu s čl. 12.5.1. 

ČSN 73 0802 a s čl. 12.6.2. ČSN 73 0802. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení):  

 V objektu se nebude nacházet žádné vzduchotechnické zařízení, o zásadách pro 

provádění rozvodů a jejich prostupů požárně dělícími konstrukcemi detailněji pojednává 

v Příloze č. 5 dokument D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

 Podle normy ČSN 73 0833 rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní 

detekce a signalizace požáru, které má být umístěno v části domu vedoucí k východu. 

V našem případě se umístí do chodby 1 NP (v požárně technickém smyslu 2 NP). 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

 Příslušnými bezpečnostními tabulkami podle požadavků ČSN ISO 3864-1 - 

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady 

navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení, ČSN 01 8013 - Požární 

tabulky a podle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. budou označeny: 

 přenosné hasicí přístroje 

 vnější odběrní místo 

 hlavní vypínač elektrické energie 

 hlavní uzávěr vody 

 případné těsnění prostupů, manžety 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce udává norma 

pomocí požadované hodnoty teplotního faktoru fRsi,N. Ta je pro návrhovou teplotu 

vnitřního vzduchu ai = 20,3 °C a pro e = -15 °C:  fRsi,N = 0,745 

Požadavky na součinitele prostupu tepla jsou pro různé typy konstrukcí 

následovné (požadované/doporučené hodnoty): 

 Stěny vnější: UN,20 = 0,30 W/m
2
K Urec,20 = 0,25 W/m

2
K 

 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně:  

 UN,20 = 0,24 W/m
2
K Urec,20 = 0,16 W/m

2
K 
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 Strop s podlahou nad venkovním prostorem: 

 UN,20 = 0,24 W/m
2
K Urec,20 = 0,16 W/m

2
K 

 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině: 

 UN,20 = 0,45 W/m
2
K Urec,20 = 0,30 W/m

2
K 

 Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru 

do venkovního prostředí , kromě dveří: 

 UN,20 = 1,50 W/m
2
K Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 

 Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně 

rámu): UN,20 = 1,70 W/m
2
K Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 

 Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla se stanovují výpočtem pomocí 

tzv. referenční budovy, hodnota ale musí být menší než Uem,N,20 = 0,5 W/m
2
K. 

b) energetická náročnost stavby: 

 Rodinný dům spadá do třídy energetické náročnosti B, je teda úsporná. 

Detailnější řešení se nachází v Příloze č. 6. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

 Nejsou použité žádné alternativní zdroje energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 

 Je navržené přirozené větrání pomocí oken, takže bude úkolem uživatele, aby 

zajistil z hygienického hlediska nutnou minimální výměnu vzduchu. Nucené podtlakové 

větrání je navržené pouze na záchodě anebo v koupelně. Bude navržen tak, aby zajistil 

minimální nutnou výměnu vzduchu a při tom nezatěžoval obytné místnosti hlukem 

vyplývající z provozu. 

 Vytápění bude zajištěné pomocí podlahového topení, zde platí, že optimální 

teplota podlahy pro dlouhodobě sedící osoby je 25 °C a pro stojící a chodící osoby 

23 °C. Obecně je u podlahového vytápění rozhodující, že průměrná teplota podlahy by 

neměla překročit 29 °C. 

 Zásobování vodou se zajistí pomocí studny. Nejdřív se ale bude muset pomocí 

hydrogeologického průzkumu zjistit, zde vydatnost studně pro dané účely vyhoví a 

následně chemickým rozborem zjistit složení a dokázat zdravotnou nezávadnost vody. 

 Navržená budova v provozní fázi nebude zdrojem vibrací, hluku a prašnosti, 

zatěžovat okolí vibracemi, hlukem a prachem tak bude zejména v realizační fázi. V této 

fázi však dodavatelská firma musí uhlídat, aby prašnost nepřesahovala mezní hodnoty, 

dále aby výstavbou neznečisťovali okolí, např. místní komunikaci. Pravděpodobně ale 

k nějakému znečištění dojde, pak je ale povinností dodavatelské firmy po skončení prací 

očistit, uvést do původního stavu např. zmíněnou místní komunikaci. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Daná stavba spadá do oblasti se středním rizikem radonu. Za dostatečné 

protiradonové opatření v těchto oblastech se považuje provedení všech kontaktních 

konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i 

funkci hydroizolace. Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 73 0601 

každou relativně kvalitnější hydroizolaci s dostatečně dlouhou životností a se 

stanoveným součinitelem difuze radonu, pomocí kterého se vypočítá potřebná tloušťka 

izolace proti radonu. Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní 

konstrukce.  

 Všechny tyto podmínky byly při navrhování budovy splněny, takže podkladní 

beton a stěny suterénu se následně nataví modifikovaný asfaltový pás ve dvou vrstvách 

plnící funkci hydroizolace, ale zároveň protiradonové izolace. První vrstva hydroizolace 

(od exteriéru směrem do interiéru) bude mít nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhá 

vložku s kombinací hliníkové fólie a skelného rohože. První vrstva je tam vlastně jako 

doplňující, z hlediska protiradonové ochrany by vyhověla i ta s hliníkovou vložkou, ale 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží předepisuje, že asfaltové pásy s 

kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové 

izolace. 

b) ochrana před bludnými proudy: 

 Bludné proudy se poblíž pozemku nevyskytují, tudíž ochrana potřebná není. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

 Ochrana není zapotřebí, v oblasti nehrozí otřesy od průmyslové činnosti, 

stavebních prací, trhacích prací, ani od dopravy silniční a kolejové. 

d) ochrana před hlukem: 

 Při návrhu budovy byl dodržen Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obvodové konstrukce jsou navržené 

z vápenopískových cihel tl. 300 mm s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností 

R'w = 53 dB. 

e) protipovodňová opatření: 

 Stavba neleží v záplavovém území, protipovodňová opatření tudíž nejsou 

potřebné. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 

 Všechna vedení technické infrastruktury se nachází podél místní komunikace 

v blízkosti budovy, zde dojde k napojení. Napojit se musí pouze na telekomunikační síť 

a podzemní přípojkou na síť nízkého napětí. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 Připojovací rozměry a výkonové kapacity u přípojky na síť nízkého napětí by 

byly určeny projektantem na elektroinstalace, tenhle dokument tyto informace neřeší. 

Délka přípojky je 13,8 m. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení: 

 K pozemku vede jednosměrná místní komunikace o šířce 3 m. Přesněji řečeno 

komunikace je sice obousměrná, ale vzhledem k šířce umožní pouze přechod jednoho 

vozidla. Proto se v parkovišti navrhli kolmé stání pro osobní vozidla, aby se snadněji 

mohli obrátit. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Budova se napojí na místní komunikaci (ulice Skrejš) ze severní strany. Zde 

bude parkoviště pro stání 2 osobních a 1 lehkého užitkového vozidla. Budova a její 

napojení nebudou negativně ovlivňovat dopravu na místní komunikaci. 

c) doprava v klidu: 

 Na pozemku bude vybudované parkoviště pro obyvatele a případné návštěvy. 

d) pěší a cyklistické stezky: 

 Pěší a cyklistické stezky se v okolí nenachází, tudíž stavbou nebudou dotčeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy: 

 Budou zahrnovat zejména sejmutí ornice a výkopové práce spojené 

s vyhotovením základových pasů. Jelikož stavba leží ve svahu, tyto práce budou značné, 

půdorysné rozměry a hloubky jednotlivých výkopů jsou patrné z výkresu D.1.2.15 

Přílohy č. 4. 

b) použité vegetační prvky: 

 Nezpevněné plochy kolem budovy budou zatravněny a budou vysazeny nové 

stromy namísto vykácených. Přesný návrh vegetačního porostu by provedl zahradní 

architekt na základě požadavků investora. 

c) biotechnická opatření: 

 Žádná biotechnická opatření nebyly navrhnuté. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

 Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, vodu a půdu ani během výstavby, 

ani ve fázi užívání. Dále bude způsobovat nadměrný hluk pouze ve fázi realizace, ve 

fázi užívání už toto nehrozí. Vznikajícími odpady budou jedině komunální odpady a 

splašková voda. Komunální odpad bude uložen do popelnice, resp. kontejneru na 

pozemku a pravidelně odnášen. Splaškové vody budou odváděny do vyvážecí jímky, 

která bude pravidelně vyvážena. 

Různé odpady vznikající během výstavby budou odváženy a zlikvidovány 

odpovídajícím způsobem. 

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

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

 Výstavba a užívání rodinného domu nebude negativně ovlivňovat přírodu a 

krajinu. V oblasti se nenachází památní stromy ani rostliny nebo živočichy pod 

ochranou zákona. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Stavba se nenachází poblíž žádné z oblastí chráněných území Natura 2000. 

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

 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

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

podle jiných právních předpisů: 

 Kromě ochranných pásem inženýrských sítí se žádné další nenavrhovaly. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 

budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

 Zdroj vody pro potřeby zařízení staveniště a pro očišťování kol nemůže být 

zajištěn z vodovodní přípojky pro objekt, jelikož v blízkosti pozemku žádné potrubí 

pitné vody, na které by se dalo připojit, není. Prvním krokem výstavby teda musí být 

zhotovení studny, aby zásobování vodou bylo zajištěné a voda se nemusela přivážet. 

Alternativním řešením by bylo zajistit přísun vody z přípojek sousedních pozemků, 

měřit odběr a na konci výstavby se finančně anebo jinak vyrovnat s majitelem přípojky. 

Rozhodnutí, kterou možnost vybrat by bylo na dodavatelské firmě. 
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Zásobování elektrickou energií pro potřeby zařízení staveniště bude zajištěné 

novou podzemní kabelovou přípojkou pro objekt. Po dobu stavby bude elektrická 

energie odebírána přes staveništní rozvaděč s měřením. 

b) odvodnění staveniště: 

 Odvodnění bude vyřešena tak, aby srážková voda netekla do stavební jámy, 

resp. do konstrukcí a aby tak nemohla poškozovat jednotlivé konstrukce. Vzhledem ke 

svažitému charakteru pozemku je zvlášť důležité odvodnění nepodcenit, ale samotný 

návrh způsobu odvodnění by bylo úkolem dodavatelské firmy. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Staveniště bude napojena dočasným vjezdem na místní komunikaci. Poloha 

tohoto vjezdu je identická s navrhovaným trvalým vjezdem, ale zpevněna, upravena do 

konečného stavu bude až po dokončení stavebního objektu SO01, teda rodinného domu 

s provozovnou.  

Alternativní možností pro dočasné připojení na dopravní infrastrukturu by bylo 

připojení z jižní strany. Tahle řešení ale přináší několik problémů, největším je, že 

pozemek, přes který by byla přístupná jižní strana staveniště, patří jinému majiteli. 

Záleželo by teda na dohodě mezi majitelem a stavebníkem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Výstavba může způsobit zvýšený hluk, vibrace vlivem použití větších strojů, 

prach a možné znečištění místní komunikace- jejich míra ale bude omezena na nutné 

minimum. Další omezení pro okolní stavby, přesněji pro obyvatelé okolních staveb 

bude vyplývat z použití větších strojů. Komunikace je totiž velmi úzká a tyto stroje, 

např. auto domíchávače, nákladní auta, místní komunikace dočasně zablokují.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

 Staveniště bude oplocené, aby bylo během výstavby zabráněno neoprávněnému 

vniknutí na pozemek. Oplocení bude nutné přidat pouze ze severní a jižní strany, 

protože okolité pozemky zleva a zprava jsou již oploceny. 

Žádné asanace a demolice potřebné nebudou, ale k vykácení několika stromů 

dojít může. Vykácení se provede v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně 

dřevin a povolování jejich kácení. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

 Stavební parcela patří do zemědělského půdního fondu, výstavba teda bude 

vzhledem k velikosti výkopových prací znamenat zábor o velikosti celé parcely o 

výměře 897 m
2
.  

V rámci zařízení staveniště budou dočasný zábor představovat plochy vymezené 

pro dočasné umístění stavebních buněk- šatna pro pracovníky, kancelář 

stavbyvedoucího, chemické WC, sklady přístrojů, nářadí, drobného materiálu, apod.  
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 Po výstavbě se pak část tohoto záboru ruší, trvalým záborem zůstává samotný 

rodinný dům a zpevněné plochy kolem. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

 Při jednotlivých etapách výstavby budou vznikat různé druhy odpadů- jejich 

uložení a pozdější likvidace bude v souladu s Nařízením vlády č. 381/2001 Sb. –

 Katalog odpadů. Zhotovitel bude muset vyřešit nakládání s odpady, jejich uložení a 

likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona o odpadech 185/2001 Sb. 

a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

 Část zeminy vytěžená během zemních prací se odveze, druhá část se uloží 

v deponiích- jejich polohu předběžně určuje výkres ZOV. Ornice o tloušťce 20 cm bude 

odvezena, aby se omylem tahle kvalitní půda nepoužila na násyp. 

Objem výkopů a zásypů by měl být přibližně stejný, takže odvoz nebo přísun 

zemin ve větším množství by potřebný být neměl. Každopádně určitá omezení 

vyplývají z velikosti stavebního pozemku, všechnu vykopanou zeminu nejspíš nebude 

možné skladovat na staveništi, část se bude muset odvést. Ale záleželo by na 

dodavatelské firmě a na rozvržení zařízení staveniště, které by ukázalo, kolik místa pro 

vytvoření deponie zbývá.  

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 Při provádění stavby se bude brát v zřetel na okolní prostředí. Budou se 

dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. S veškerými odpady, které vzniknou při 

výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 Práce na staveništi se budou provádět v souladu s Nařízením vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

č. 591/2006 Sb a s Nařízením vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

č. 362/2006 Sb. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené 

pro bezbariérové užívání. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Žádné speciální podmínky pro provádění stanovené nejsou. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 Výstavba proběhne v následujících etapách: nejdřív se provedou výkopové 

práce, současně s těmito práci se zhotoví studna, aby byla zajištěna dodávka vody pro 

účely výstavby. Poté se zhotoví základové konstrukce 1S, provede se hydroizolace, 

následně se postaví severní stěna 1S, která bude sloužit jako podepření pros podkladní 

beton části 1NP ležící na zemině. Po dokončení základů se provede zbytek hrubé 

stavby, stěny, stropy, konstrukce střechy, atd. Poté se provedou různá instalace, úpravy 

povrchů a objekt se zateplí. Tímto se dokončí stavební objekt SO01, a následují zbylé 

objekty jako např. zpevněné plochy. 

 Přesné dílčí termíny bude určovat zhotovitelská firma dle předcházejících 

zkušeností. 

  



NOVOSTAVBA RD BRNO-MOKRÁ HORA 31 

 

D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

V rámci bakalářského projektu se řeší detailněji pouze stavební objekt SO01 – 

Rodinný dům s provozovnou, následující oddíly souvisí teda pouze s tímto objektem. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Rodinný dům bude sloužit jako trvalé bydlení pro jednu čtyřčlennou rodinu 

(rodiče, dvě děti). Sestává z 15 místností (8 v suterénu a 7 v 1.NP). Provozovna bude 

výdejní místo pro online obchod se 2 zaměstnanci a sestává ze 4 místností. 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Půdorys budovy má členitější, mnohoúhelníkový tvar, sestávající převážně 

z pravých úhlů. Tvarově dům vypadá minimalisticky a moderně, tento dojem zesiluje 

plochá vegetační střecha. Zajímavost řešení domu spočívá v tom, že se střecha výškově 

nachází v úrovni místní komunikace a parkoviště (pro dva osobní vozy). Tahle řešení 

má více důvodů, jednou z nich je líbivý architektonický vzhled. Na druhou stranu se to 

jevilo vzhledem k délce budovy a většímu sklonu pozemku jako jediné možné řešení, 

které umožnilo návrh parkoviště před budovou, a při které by nebylo nutné mít 

nesmyslně velké množství násypů. Přináší to nevýhodu v podobě dostupnosti vstupů 

z parkoviště pouze přes terénní schody, ale i praktické výhody jako snadný přístup na 

střechu (takže i snadnější údržbu vegetačního porostu), resp. využití střechy jako 

vyhlídky (nabízí totiž krásný výhled v jižním směru na les).  

Materiálové a barevné řešení je jednoduché, celá budova je světlé, nažloutlé 

barvy a vnější povrch tvoří omítka s barevným nátěrem. V soklové části domu je pak 

mozaiková omítka hnědé barvy. Barevní řešení dotváří tmavě hnědé rámy oken a dveří, 

tmavě hnědé dřevěné zábradlí před francouzskými okny a tmavě hnědé dřevěné madlo 

ocelového zábradlí na balkonu a okrajích střechy. 

D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena jako bezbariérová. Bezbariérově je řešen pouze vstup do 

provozovny, do prodejního prostoru- vstupní dveře se nesmí mít práh vyšší než 20 mm. 

Muselo se vyřešit bezbariérovým způsobem taktéž překonání výškového rozdílu 

z parkoviště do úrovně 1 NP. Vyřešilo se to navržením pojízdné plošiny. 

D.1.1.a.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn ze severu, stejně tak vstup do rodinného domu i 

provozovny. Zde bude parkoviště s kapacitou pro jeden užitkový vůz (paralelní stání) a 

dva osobní vozy (kolmé stání). Z východní strany parkoviště pak vedou schody ke 

vchodu do rodinného domu, před kterým je navrhnuté závětří chráněné přístřeškem. Ze 
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závětří dále vedou schody níž, do úrovně terasy a zahrady. Ze západní strany parkoviště 

budou vést schody ke vchodu do provozovny, teda do výdejny online obchodu. Bude 

zde také umístěná pojízdná plošina pro zajištění bezbariérového propojení parkoviště a 

vstupu do provozovny. 

Vstupem do rodinného domu se postupně dostáváme do zádveří, chodby (kde se 

nachází i schodiště) a odsud do ostatních místností- koupelen, skladu, ložnice a 

dětských pokojů. Z ložnice a z pokojů se otevírají balkonové dveře na společný balkón. 

Podlaží 1.NP je teda klidovou zónou rodinného domu. Schodištěm se pak dostáváme do 

suterénu, která naopak slouží jako společenská zóna. Nachází se zde jídelna, obývací 

pokoj, kuchyň, spíž a WC se sprchou, kromě toho technická a hobby místnost. Dům se 

na terasu otevírá z jídelny i obývacího pokoje. 

Vstupem do provozovny se dostáváme do hlavního prostoru obchodu, kde se 

uskuteční výdej přes internet objednaného zboží. Také se zde nachází psací stůl 

s počítačem pro vedoucího obchodu. Z této místnosti se otevírají dveře do skladu 

dokumentací, skladu pro zboží a WC pro zaměstnance. 

Z provozního hlediska je důležité zdůraznit, že zahradní kohoutek se umístí 

nejen poblíž terasy (pro zalévání trávníku a zahrady), ale i na střeše, kvůli zalévání 

vegetačního porostu. Oba kohoutky budou vodou zásobeny z akumulačního zásobníku 

pro dešťovou vodu. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a techn. vlastnosti stavby 

a) stavební řešení: 

 Stavba bude řešena jako jednopodlažní se suterénem polozapuštěným do terénu- 

ze severu po celé délce budovy, z východu a západu pouze částečně. Severní strana 

domu bude částečně zakryta zeminou až po úroveň střechy- tahle řešení je detailněji 

popsáno a odůvodněno v odstavci B.2.2 části b).  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 Objekt bude stát na základových pasech z prostého betonu pevnosti C25/30, pro 

jejich rozměry viz Přílohu č. 1 dokument Návrh základových pasů. Na tyto pásy se 

uloží podkladní beton pevnosti C20/25 vyztužen Kari sítí 8 – 100  100 mm. Základy 

se provedou ve dvou úrovních, v první bude podkladní beton sloužit jako podklad pro 

tepelnou izolaci a podlahu pod 1S, v druhé jako podklad pod 1NP. Horní povrch 

podkladního betonu druhé vrstvy bude 125 mm pod horním povrchem ŽB stropu 1NP- 

kvůli tepelné izolaci. Aby obvodové zdivo na sebe navzdory tomuto výškovému rozdílu 

navazovalo, využijí se pro založení první vrstvy zdiva na podkladním betonu 

vápenopískové tvárnice výšky 115 mm uložené na 10 mm vrstvě vápenocementové 

malty pevnosti M20. Tyto tvárnice se využijí i pro založení zdiva v 1S. 

 Na podkladní beton a stěny suterénu se následně nataví modifikovaný asfaltový 

pás ve dvou vrstvách plnící funkci hydroizolace, ale zároveň protiradonové izolace, 

stavba totiž leží s oblasti se středním rizikem radonu. První vrstva hydroizolace 

(od exteriéru směrem do interiéru) bude mít nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhá 

vložku s kombinací hliníkové fólie a skelného rohože. První vrstva je tam vlastně jako 

doplňující, z hlediska protiradonové ochrany by vyhověla i ta s hliníkovou vložkou, ale 
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ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží předepisuje, že asfaltové pásy s 

kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové 

izolace. 

 Stěny, jak obvodové, tak vnitřní nosné bude tvořit vápenopískové zdivo 

tl. 300 mm, resp. 250 mm a nenosné vápenopískové zdivo tl. 150 mm. Obvodové stěny 

budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS, jako izolant se použije 

EPS 70F tl. 150 mm, v soklové oblasti pak XPS 30L tl. 100 mm. Suterénní stěny 

zasypané zeminou budou zatepleny tepelnou izolací XPS 30L. Na severní straně 1S se 

kvůli uložení podkladního betonu pod 1NP postaví zeď tl. 150 mm z betonových tvárnic 

ztraceného bednění, na kterou se podkladní betonová vrstva uloží- detailněji viz 

výkresovou část, Přílohu č. 4. 

 Stropy budovy budou železobetonové tl. 200 mm, kdy beton bude pevnosti 

C25/30 a ocel pevnosti B500. Řešení je odůvodněno větším vyložením balkonu a stropu 

nad 1NP nad balkonem, kde vyložení činí 2 m. Balkonová konzole se z tepelně 

technických důvodů propojí se stropem 1S pomocí ISO nosníků (detailnější popis 

výrobku ve výkresové části, viz Přílohu č. 4). Stejným způsobem se propojí strop nad 

1NP a přístřešek nad zádveřím u vchodu do rodinného domu, použije se ale jiný 

výrobek, protože horní líc konstrukce přístřešku je o 200 mm výš než horní líc stropu 

1NP. Převýšení vyplývá ze snahy dodržet minimální podchodní a průchodní výšku nad 

schodištěm u vstupu do rodinného domu, která tímto způsobem je už vyhovující. 

ISO nosníky se použijí i u přístřešku nad vchodem do provozovny. Konstrukce obou 

přístřešků má tloušťku 160 mm. 

 Střecha je řešena jako plochá vegetační se snadným přístupem na střechu. Je 

řešená jako pochozí, takže je u atiky doplněná zábradlím kotveném z boku do 

železobetonové konstrukce atiky. Jako spádová vrstva střechy byly zvolené spádové 

klíny z EPS 150S, takže spád střechy je ve všech směrech stejný, 3 %. Spádování tímto 

sklonem se provede směrem k střešním vpustím DN75. Vegetační vrstvu tvoří 

vegetační substrát tl. 300 mm, jedná se tedy o intenzivní ozelenění, který bude 

vyžadovat určitou péči, proto se u střechy umístí zahradní kohoutek pro umožnění 

zalévání vegetačního porostu. Konstrukce a odvodnění přístřešků nad vstupy bude 

řešené jednodušším způsobem, pomocí spádového potěru se vytvoří spád směrem 

k podokapnímu žlabu z pozinkovaného plechu a jako hydroizolace se použije 

modifikovaný asfaltový pás. 

D.1.1.a.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. Pro zabezpečení bezpečnosti 

při užívání byly navrženy vhodné povrchové úpravy podlah (zejména u schodiště a v 

koupelně) a zábradlí na balkonu a střeše. 



34 NOVOSTAVBA RD BRNO-MOKRÁ HORA 

 

D.1.1.a.7 Stavební  fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika/hluk, vibrace 

Tepelně technické řešení stavby je detailně řešené v Příloze č. 6. Na základě 

výpočtů se stanovilo, že konstrukce rodinného domu vyhoví požadovaným (některé 

konstrukce i doporučeným hodnotám) hodnotám pro součinitele prostupu tepla a 

nejnižší povrchové teploty po ploše i v koutech jsou v mezních hodnotách. Energeticky 

dům spadá do energetické třídy B, je teda úsporná. Průměrný součinitel prostupu tepla 

obálkou budovy je Uem = 0,29 W/m
2
K a vyhoví tak doporučeným normovým hodnotám. 

Z akustického posouzení jednotlivých konstrukcí, která se nachází ve stejné 

příloze jako tepelně technické posouzení, vyplývá, že všechny konstrukce, jak 

obvodové, tak vnitřní nosné i nenosné konstrukce vyhoví normovým požadavkům na 

váženou stavební zvukovou neprůzvučnost konstrukcí. Dále budou splněny požadavky 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Dále budou splněny požadavky Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby ohledně osvětlení a oslunění místností. Osvětlení v souladu 

s normovými hodnotami bude řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení všech 

místností v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob. Zajistí se taky 

dostatečné oslunění, kde požadavkem u samostatně stojících rodinných domů, 

dvojdomů a koncových řadových domů je, aby byl součet podlahových ploch 

prosluněných obytných místností roven nejméně jedné polovině součtu podlahových 

ploch všech obytných místností bytu. Při posuzování proslunění se vychází z 

normových hodnot. 

D.1.1.a.8 Zásady hospodaření energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce udává norma 

pomocí požadované hodnoty teplotního faktoru fRsi,N. Ta je pro návrhovou teplotu 

vnitřního vzduchu ai = 20,3 °C a pro e = -15 °C:  fRsi,N = 0,745 

Požadavky na součinitele prostupu tepla jsou pro různé typy konstrukcí 

následovné (požadované/doporučené hodnoty): 

 Stěny vnější: UN,20 = 0,30 W/m
2
K Urec,20 = 0,25 W/m

2
K 

 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně:  

 UN,20 = 0,24 W/m
2
K Urec,20 = 0,16 W/m

2
K 

 Strop s podlahou nad venkovním prostorem: 

 UN,20 = 0,24 W/m
2
K Urec,20 = 0,16 W/m

2
K 

 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině: 

 UN,20 = 0,45 W/m
2
K Urec,20 = 0,30 W/m

2
K 

 Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru 

do venkovního prostředí , kromě dveří: 

 UN,20 = 1,50 W/m
2
K Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 
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 Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně 

rámu): UN,20 = 1,70 W/m
2
K Urec,20 = 1,20 W/m

2
K 

 Požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla se stanovují výpočtem pomocí 

tzv. referenční budovy, hodnota ale musí být menší než Uem,N,20 = 0,5 W/m
2
K. 

b) energetická náročnost stavby: 

 Energeticky dům spadá do energetické třídy B, je teda úsporná. Průměrný 

součinitel prostupu tepla obálkou budovy je Uem = 0,29 W/m
2
K a vyhoví tak 

doporučeným normovým hodnotám. Detailnější řešení se nachází v Příloze č. 6. 

D.1.1.a.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Daná stavba spadá do oblasti se středním rizikem radonu. Za dostatečné 

protiradonové opatření v těchto oblastech se považuje provedení všech kontaktních 

konstrukcí v 1. kategorii těsnosti, tzn. s protiradonovou izolací, která plní zároveň i 

funkci hydroizolace. Za protiradonovou izolaci považujeme v souladu s ČSN 73 0601 

každou relativně kvalitnější hydroizolaci s dostatečně dlouhou životností a se 

stanoveným součinitelem difuze radonu, pomocí kterého se vypočítá potřebná tloušťka 

izolace proti radonu. Uvedená izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní 

konstrukce.  

 Všechny tyto podmínky byly při navrhování budovy splněny, takže podkladní 

beton a stěny suterénu se následně nataví modifikovaný asfaltový pás ve dvou vrstvách 

plnící funkci hydroizolace, ale zároveň protiradonové izolace. První vrstva hydroizolace 

(od exteriéru směrem do interiéru) bude mít nosnou vložku ze skelné tkaniny a druhá 

vložku s kombinací hliníkové fólie a skelného rohože. První vrstva je tam vlastně jako 

doplňující, z hlediska protiradonové ochrany by vyhověla i ta s hliníkovou vložkou, ale 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží předepisuje, že asfaltové pásy s 

kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové 

izolace. 

b) ochrana před bludnými proudy: 

 Bludné proudy se poblíž pozemku nevyskytují, tudíž ochrana potřebná není. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

 Ochrana není zapotřebí, v oblasti nehrozí otřesy od průmyslové činnosti, 

stavebních prací, trhacích prací, ani od dopravy silniční a kolejové. 

d) ochrana před hlukem: 

 Při návrhu budovy byl dodržen Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obvodové konstrukce jsou navržené 

z vápenopískových cihel tl. 300 mm s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností 

R'w = 53 dB. 
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e) protipovodňová opatření: 

 Stavba neleží v záplavovém území, protipovodňová opatření tudíž nejsou 

potřebné. 

D.1.1.a.10 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Objekt se rozdělí do 2 požárních úseků, úsek N1.01/N2 bude pro rodinný dům a N2.01 

pro provozovnu. Výpočtové požární zatížení se určilo pomocí přílohy B normy 

ČSN 73 0802 pro požární úsek N1.01/N2 a rovná se pv = 43,21 kg/m
2
. Pro požární úsek 

se určilo výpočtem (viz Přílohu č. 5) a činí pv = 36,02 kg/m
2
. Požární úseky se teda 

zařadí do stupně požární bezpečnosti II. Na základě toho se stanovili požadavky na 

konstrukce a provedlo se posouzení- viz Přílohu č. 5, resp. B.2.8.c) tohoto dokumentu. 

Z posouzení vyplývá, že všechny konstrukce vyhoví normovým požadavkům, žádné 

další požadavky na ochranu těchto konstrukcí se nestanovují. 

D.1.1.a.11 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Všechny navrhované konstrukce musí vykazovat vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci (např. požadovaná třída betonu, cementového potěru, 

pevnosti ocele, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace atd.), tato jako musí být 

prokázána technickými listy. Nakládání s materiály na staveništi a způsob jejich 

zabudování do konstrukcí musí být v souladu s požadavky a technickými postupy 

výrobců, tímto se zajistí požadovaná jakost provedení. 

D.1.1.a.12 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Žádné vyloženě netradiční řešení navrženy nebyly a nebyly navrženy ani nové, 

zatím moc nevyužívané materiály, které by vyžadovaly popis technologického postupu. 

Navržené materiály jsou tradiční, jejich technologické postupy jsou obecně známý, resp. 

daný výrobcem. 

D.1.1.a.13 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem  

stavby - obsah  a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stanoveny nebyly, 

vzhledem k rozsahu a charakteru stavby tahle dokumentace není nutná. Každopádně 

návrh zařízení staveniště je doporučený vzhledem ke svažitosti terénu a velikosti 

stavební parcely- kvůli optimálnímu využití místa.  

D.1.1.a.14 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 

rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Zakrývané konstrukce jejich jakosti budou vždy kontrolované před 

pokračováním v pracích, ale kontroly nad rámec povinných požadované nejsou. 
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D.1.1.a.15 Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3495  Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PB 

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4200  Komíny – Všeobecné požadavky 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody 

ČSN 73 4301  Obytné budovy 

ČSN 74 4505  Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
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Závěr 

 Jako téma bakalářské práce jsem si v zimním semestru vybral „Novostavbu 

rodinného domu Brno – Mokrá Hora“. Jedná se o lokalitu, kde v Brně během semestru 

bydlím, takže okolí znám, proto jsem si právě zde, v ulici Skrejš vybral stavební 

pozemek pro návrh rodinného domu. 

 Po výběru pozemku následovalo nasbírání vstupních údajů o pozemku z katastru 

nemovitostí a různých map pro zjištění výškových poměrů. Na základě těchto údajů 

jsem vypracoval architektonickou studii a vizualizaci. Vizualizace zároveň sloužilo pro 

ověření správnosti osazení domu do terénu- terén jsem totiž v programu vymodeloval 

přesně podle vrstevnic z map. 

 Na základě navrhnuté studie jsem pak vypracoval projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby. Nejdříve jsem navrhnul skladby jednotlivých konstrukcí, ověřil 

tepelně technickým výpočtem jejich vhodnost a vyřešil hospodaření s odpadovými 

vodami, protože v lokalitě není ani kanalizace, ani vodovod. Poté jsem nakreslil 

koordinační situaci a pustil jsem se do vypracování detailů, a následně do zbylých 

stavebních výkresů. Zároveň jsem vypracoval kompletní tepelně technické posouzení a 

požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Od prvotních návrhů jsem musel z technických důvodů několik věcí změnit, 

např. oproti studii je komín přemístěn. Vyplývá to z výběru elektrického podlahového 

topení jako primárního topného zdroje a přidáním tak krbové vložky do obývacího 

pokoje. 

Náplň práce splňuje požadavky. Celou práci jsem se snažil vypracovat 

svědomitě a pečlivě, aby bylo reálně proveditelné, i když se jedná „pouze“ o 

bakalářskou práci, která se nejspíš nikdy nepostaví. Vypracování projektu bylo ale pro 

mě určitě velkým přínosem. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

BP bakalářská práce 

RD rodinný dům 

PD projektová dokumentace 

DPS dokumentace pro provádění stavby 

1S první podzemní podlaží (suterén) 

1NP první nadzemní podlaží (přízemí) 

UT upravený terén 

PT původní terén 

ŽB železobeton 

ETICS certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

XPS extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

PBS požární bezpečnost staveb 

P.Ú. požární úsek 

SPB stupně požární bezpečnosti 

DP1 nehořlavý konstrukční systém 

OB1 obytné budovy první kategorie 

REI 120 požární odolnost konstrukce 
N 1.01 označení požárního úseku 
SO01 označení stavebního objektu 

p. č. parcelní číslo 

kat. úz. katastrální území 

∅ průměr 

ČSN EN eurokód 

ČSN česká technická norma 

vyhl. vyhláška 

Sb. sbírka zákona 

Kč koruna česká 

ks kusů 

tl. tloušťka 

č. číslo 

Tab. tabulka 

atd. a tak dále 

pozn. poznámka 

kce konstrukce 

m n. m. metrů nad mořem 

Zde neuvedené zkratky a symboly jsou vysvětlené v místě výskytu. 
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