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Abstrakt 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu pro 5 člennou rodinu, 

a zpracování jeho dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu, která 

bude realizována na rovinatém pozemku na okraji rozvojové části v obci Šaratice poblíž 

Brna. Rodinný dům bude nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, terasami a 

dvojgaráží, která je součástí domu. Objekt je navržený ze systému Heluz, 

s železobetonovými monolitickými stropy, sedlovou střechou se skládanou pálenou 

krytinou a vikýřem s plechovou střešní krytinou. Průčelí domu je orientováno na 

jihovýchod, přízemí je navrženo jako společenská zóna a druhé nadzemní podlaží jako 

klidová zóna. Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, novostavba, terasa, dvojgaráž, nadzemní podlaží, sedlová střecha, 

skládaná střešní krytina, vikýř, plechová krytina, železobetonový monolitický strop, 

zděný konstrukční systém, Heluz.  

 

Abstract 

The subject of my thesis is a design of a house for a family of 5 members, and 

process of the documentation for construction. It's a new building, which will be 

realized on flat land on the outskirts of the development part of village Saratice near 

Brno. Family house will be without a basement, having two floors, terraces and double 

garage, which is part of the house. The building is designed from the system Heluz, 

with reinforced concrete monolithic ceilings, gabled roof with a pleated burnt roofing 

and a skylight with metal roofing. Frontage of the house is oriented to the southeast, the 

ground floor is designed as a social area and the second floor as a quiet zone. The 

drawings are processed in AutoCAD software. 

 

Keywords 

Detached house, new house, terrace, double garage, ground floor, saddle roof, folded 

roofing, skylight, metal roofing, reinforced concrete ceiling, brick construction system Heluz. 
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1 Úvod 

V rámci své bakalářské práce zpracovávám projektovou dokumentaci pro 

provedení stavby na realizaci rodinného domu v obci Šaratice, které leží nedaleko od 

města Slavkov u Brna. Cílem práce je navrhnout jednogenerační rodinný dům pro 

pětičlennou rodinu, avšak s ohledem na budoucí mobilitu rodičů. Objekt má dvě 

nadzemní podlaží, je nepodsklepený, a dispozičně je navržen tak, aby měl vhodné 

dispoziční vazby a zajištoval pohodlí a komfort při jeho užívání. Dalším cílem bylo 

vytvořit vzhledově rodinný dům zajímavý, ale ne extravagantní. Mojí snahou, plánem 

bylo vytvořit jednoduchý, prostorný a funkční rodinný dům. 

Konstrukční systém je zděný a jak nosné zdi tak i příčky jsou provedeny 

v keramickém systému Heluz. 

Obvodové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic Heluz Family 50 2 in 1. 

Střešní konstrukce je tvořena dřevěným krovem v podobě sedlové střechy. Vodorovné 

konstrukce jsou monolitické železobetonové v tloušťce 200 mm. Projekt je navržen v 

souladu s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami. Projektová 

dokumentace je v úrovni pro provedení stavby. 
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A.1 Identifikační údaje stavby, stavebníka, projektanta 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:    Rodinný dům 

 Katastrální území:   Šaratice 762041 

 Parcela číslo:    681/2 

 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 Charakter stavby:   novostavba 

 Účel stavby:    stavba pro bydlení 

 Datum zpracování:   19.5.2016 

 

A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

 Jméno a příjmení:   Kamila Hudečková 

 Trvalé bydliště:   Dvorek 237, 683 52, Šaratice 

E-mail:    kamila.hudeckova@seznam.cz 

 

A.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 Jméno a příjmení:   Schusterová Soňa 

Trvalé bydliště:   Náves 75, 683 52, Šaratice  

E-mail:    sona.schusterova@seznam.cz 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 -Katastrální mapa katastrálního území Šaratice 

-Jednotné územně plánovací podklady Jihomoravského kraje 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba bude vybudována na koncové parcele č. 681/2 v severovýchodní části 

obce, která nemá aktuálně žádné využití. Stavební pozemek je z jihu ohraničen místní 

komunikací, z jedné strany sousedí s rodinným domem, a nachází se na okraji současné 

zástavby. Parcela má výměru 688 m
2
 a v současné době je zapsána jako orná půda. 
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b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosud pozemek není nijak využíván a leží v rozvojové lokalitě určené pro 

výstavbu rodinných domů. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek i jeho nejbližší okolí není považován za záplavové území a nenachází 

se ani v poddolovaném území. Nenachází se v památkové chráněné zóně. Požadavky 

ochrany podle jiných právních předpisů jsou splněny. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Splaškové a dešťové vody budou řešeny na pozemku investora oddělenými 

svody přes retenční nádrž a budou svedeny do hlavního kanalizačního řadu. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Vypracovaná dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, a 

splňuje podmínky a regule obce Šaratice.  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Požadavky uvedené souhrnně ve vyhl.č. 268/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu , a vyhl.č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území, jsou respektovány. Stavební pozemek je určen pro výstavbu 

projektovaného rodinného domu. Jeho návrh realizace nemění využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy jsou splněny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V rámci projektu nejsou žádné výjimky ani úlevy řešeny. 

 

i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

Podmiňující investicí je zbudování všech podstatných přípojek inženýrských sítí. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru 

nemovitostí 

SJM Kmoníček Marian a Kmoníčková Veronika, Nová ulice 363, 68352 

Šaratice, č.par.681/3 

Přerovský Antonín, Nová ulice 284, 68352 Šaratice, č.par. 683 

Obec Šaratice, Náves 83, 68352 Šaratice, č.par. 830 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba rodinného domu. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro bydlení – rodinný dům, určený k pobytu až 5 lidí. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalý objekt. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není v památkové zóně ani v jiné oblasti podléhající právní ochraně.  

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je projektována dle aktuálních norem a požadavků. Vzhledem ke 

stavebníkovi není nutné řešit bezbariérovost objektu. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplívajících z jiných právních předpisů 

Projektovaný objekt je v souladu se stanovisky a požadavky dotčených orgánů a 

splňuje veškeré nutné právní požadavky a předpisy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadované výjimky ani úlevové řešení 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Projektovaná novostavba bude mít dvě nadzemní podlaží., střešní konstrukce 

bude řešena jako sedlový dřevěný krov, se skládanou střešní krytinou. 

Zastavěná plocha: 245,25 m
2
 

Obestavěný prostor: 1031 m
3
 

Užitná plocha: 368,5 m
2
 

Počet parkovacích stání: 2 

Počet ubytovacích jednotek: 1 

Počet uživatelů: 5 

 

i) Základní bilance stavby 

Vytápění v objektu bude řešeno plynovým kotlem s odtahem spalin do komína, 

který bude umístěn v místnosti 1.09 – technická místnost. Provoz objektu nebude 

žádnými aktivitami obtěžovat hlukem nebo exhalacemi své okolí. 

Dešťové vody budou z pozemku svedeny do retenční nádrže a odtud napojeny 

na kanalizaci. Obec má nyní svoji novou ČOV. 

Při výstavbě je nutno dbát na zajištění stavebních hmot v dostatečném předstihu, 

aby byl dodržen harmonogram výstavby. 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetické náročnosti stavby. 

Komunální odpad vzniklý při užívání rodinného domu bude ukládán 

v popelnicích na pozemku investora, a odtud budou pravidelně vyváženy dle tarifu 

obce. 

Odpady vzniklé při realizaci objektu budou likvidovány v souladu s kategorizací 

5 ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽPČR 381/2001, kterou se vyhlašuje 

katalog odpadů. 

17 01 01 – beton 17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi mimo 17 03 01 17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 17 05 02 – stavební mat,. na bázi sádry 
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Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba je z kategorie staveb malého rozsahu a bude prováděna oprávněnou 

stavební firmou, která bude vybrána na základě výběrového řízení investora. 

Název a adresa stavební firmy, která bude stavbu realizovat, včetně jména a adresy 

osoby, která bude vykonávat odborný dozor, bude sděleno písemně příslušnému 

stavebnímu úřadu. 

Realizace rodinného domu bude probíhat v jednom časovém úseku: 

Zahájení výstavby: září 2016 

Ukončení výstavby: prosinec 2017 

Lhůta výstavby: 16 měsíců 

Výstavbou nevzniknou žádná omezení existujících provozů, a práce budou 

prováděny s ohledem na okolní zástavbu a životní prostředí. 

Případné poškození přilehlé komunikace bude opraveno zhotovitelem. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu: 4 120 000 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Příprava území a zařízení staveniště 

SO 02 – Rodinný dům 

SO 03 – Parkování a příjezdová komunikace 

SO 04 – Plot 

SO 05 – Elektrická NN přípojka 

SO 06 – Kanalizační přípojky (splašková, dešťová) 

SO 07 – Přípojka plynu 

SO 08 – Vodovodní přípojka 

SO 09 – Zahradní úpravy 
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Zpráva byla vyhotovena dle platného znění vyhlášky č. 499/2006 ve znění novely 

62/2013 Sb. O dokumentaci staveb dle přílohy 6 v rozsahu pro provádění staveb 

uvedené v novele stavebního zákona platné od 1.4.2015. 

 

V Brně, květen 2016     ………………………………… 

Schusterová Soňa    
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) Ochrana před bludnými proudy 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

d) Ochrana před hlukem 

e) Protipovodňová opatření 

f) Prašnost 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury účel užívání stavby 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Doprava v klidu 

d) Pěší a cyklistické stezky 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

b) Použité vegetační prvky 

c) Biotechnická opatření 

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

a) Vlivy stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) Návrh zohl. podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

e) Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba bude vybudována na parcele č. 681/2 v katastrálním území obce Šaratice 

v blízkosti města Slavkov u Brna, v Jihomoravském kraji, obvod staveniště je 

vymezený pozemkem s p.č. 683-zahradou, komunikací s parc.č. 820 . Pozemek je téměř 

na rovném terénu. Na pozemku se nachází zatravněná orná půda bez stromů a keřů. Na 

pozemku se nenacházejí žádné stávající objekty. 

Příjezd ke staveništi je místní komunikace obce Šaratice. Vlastní vjezd vyznačen na 

situačním výkrese stavby. Stavba bude vybudována na koncové parcele č. 681/2 v 

severovýchodní části obce Šaratice, která nemá aktuálně žádné využití. Stavební 

pozemek je z jihu ohraničen místní komunikací, z jedné strany sousedí s rodinným 

domem a na druhé se zahradou. Parcela má výměru 688 m
2
 a v současné době je 

zapsána jako orná půda. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Zjistilo se, že se 

nejedná o žádný radonový index. Všechny konstrukce budou provedeny v přímém 

kontaktu se zeminou. 

Spodní stavba nebude ohrožena podzemní vodou. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Navrhovaný objekt se nenachází v žádných ochranných ani bezpečnostních 

pásmech. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 

území 

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

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

stavby na odtokové poměry v území 

Nový rodinný dům se sedlovou šikmou střechou nenaruší okolní zástavbu, plně 

se začlení a vylepší celkový architektonický ráz ulice. Nová úprava okolního terénu 

bude minimální. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na stavební parcele nebudou probíhat žádné demolice a nevyskytují se zde 

žádné dřeviny. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo funkce lesa pozemků určených k plnění 

Objekt nezabírá žádné pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky 

Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde 

k napojení na stávající zpevněné plochy. Nový objekt bude napojen novými přípojkami 

na všechny veřejné instalační sítě /viz koordinační situační výkres/ 

 



25 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 9/2016 

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 06/2017 

Předpokládaná lhůta výstavby: 10 měsíců 

Obestavěný prostor: 1031 m3 

Předpokládané náklady na stavbu: 4 120 000 Kč 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání staveb, základní kapacita funkčních jednotek 

Stavba bude užívána jako dům pro bydlení. Rodinný dům je navržen tak, aby 

splňoval veškerá kritéria pro bydlení 5 uživatelů, jde o jednogenerační dům. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Nový rodinný dům s šikmou sedlovou střechou nenaruší okolní zástavbu, plně se 

do ní začlení a vylepší celkový architektonický výraz ulice. Splní předepsané regulativa 

– pozemek je určen pro individuální bydlení, dvoupodlažní dům, nemá křiklavou 

fasádu. Zachovaná uliční čára. Rodinný dům je oplocen plotem s výškou 1,6 m. Nová 

úprava okolního terénu bude minimální. Výšková úroveň podlahy je navržena 0,000 = 

203,000 m.n.m. B.p.v. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Rodinný dům má půdorys ve tvaru obdélníku, s přilehlou garáží, střecha je 

navržena jako krov, šikmá – se spádem 35°. Jednotlivé pohledy jsou uvedeny ve 

výkresové části architektonicko-stavebního řešení projektu. Fasádu tvoří štuková omítka 

v barvě žluté. Okna a dveře jsou plastové v odstínu tmavého dubu. Komínové těleso je 

opatřeno obkladem ze štípaného kamene stejně jako sokl fasády rodinného domu. 

Střechu pokrývá tašková keramická krytina Tondach Engoba hnědá. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
a. provozní řešení 

Nový rodinný dům bude dvoupodlažní, s šikmou sedlovou střechou. Vstup do 

objektu se nachází v 1.NP ze strany jižní, za vstupem je zádveří z 

kterého je vstup do haly nebo chodby. Z chodby je dále vstup do technické místnosti a 

garáže, a z haly je přístup do koupelny společné s wc, na schodiště, obývacího pokoje 

společným s kuchyní a jídelnou, a do pracovny. Druhé podlaží slouží jako noční zóna, 

kde se nachází pokoj, ložnice, pracovna, ze strany jižní, terasa a ze strany severní 

koupelna a wc. 

Celý objekt bude postaven svépomocí s částečnou výpomocí mechanismů, jako 

je bagr při hloubení základů, dovoz materiálů autem a vytyčení stavby geodetem. Po 

vytyčení stavby začnou výkopové práce a následná výstavba rodinného domu. 

 

b. technologie výroby 

Neřešena. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba rodinného domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro uživatele tohoto objektu není 

bezbariérové řešení nutné. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupáním. 

Stavba může být užívána až po splnění požadavků všech na bezpečnost stavby 

podle: 

- Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

- §15 a §19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích). 

- Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

- §4 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynných 

zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.. 

 

B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) Stavební řešení 

Konstrukční systém je stěnový příčný, založený na základových pasech, střecha 

je šikmá, sedlová. Základové pasy jsou monolitické z betonu prostého C16/20. Komín 

bude vystavěn z komínového systému Heluz, Klasik 180, plynná paliva. Tepelná 

izolace ve střešní konstrukci je ze systému RockWool Rockmin tloušťky 280mm. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové je z keramických tvárnic Heluz Family 50 2 in 1, broušená 247 x 500 

x 249, P8, na lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nosné příčky Heluz Family 30, broušená 249 x 290 x 238, P10, na 

lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nenosné příčky Heluz 14, broušená 497 x 140 x 249,P10, na lepidlo 

Heluz SBC. 

Komín je z broušených komínových tvarovek, komínový systém Heluz Klasik 

180- plynná paliva. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové, dle návrhu statika. 
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Výplně otvorů: 

Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny plastovými okny a dveřmi Vekra, s 

izolačním dvojsklem. Střešní okna dřevěná – Velux. Sekční garážová vrata jsou 

vyrobena z hliníkových lamel, vrata bez prolisu – Lomax 

Vnitřní dveře dřevěné v barvě světlý ořech od firmy Sepos. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Únosnost konstrukčních prvků je garantována výrobci, stabilitu konstrukcí ověřil 

statik výpočtem. Stavba je horizontálně i vertikálně tuhá, je založena v nezámrzné 

hloubce . 

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 
a) Technické řešení 

Celý objekt bude vytápěn novým plynovým ústředním vytápěním. Zdrojem pro 

vytápění bude závěsný plynový kotel s odtahem spalin do komína, který bude umístěn v 

místnosti 1.09– technická místnost. Jako otopná tělesa budou použita desková otopná 

tělesa Radik Klasik. Rozvody vody budou plastové a budou zavedeny do všech 

místností kde jsou navrženy. 

Příprava TUV pro zařizovací předměty zajistí zásobníkový ohřívač, který je 

součástí plynového kotle. 

Splašková voda bude odvedena do splaškové kanalizace a dešťová voda bude 

odvedena do dešťové kanalizace. 

V budově bude proveden nízkotlaký rozvod plynu, na něj budou napojeny 

všechny plynové spotřebiče. 

 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází plynový kotel s odtahem spalin do komína a zásobník na 

ohřev vody umístěným v místnosti 1.09 – technická místnost. Typ plynového kotle bude 

upřesněn investorem. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující 

požadavky: 

- Zachování nosnosti a stabilitu konstrukce po určitou dobu. 

- Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě. 

- Omezení šíření požáru na sousední stavby. 

- Umožnění evakuace osob a zvířat. 

- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v příloze D.1.3 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energií 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Rozsah objektu je v souladu s platnou legislativou navržené nové konstrukce 

tak, aby splňovali doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla. Jedná se o střešní 

konstrukci, svislé a vodorovné nosné konstrukce, okna a dveře. 
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b) Energetická náročnost stavby 

Rodinný dům spadá do kategorie B energetického štítku obálky budovy. 

Viz. PEMB v samostatné příloze. 

 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 
Větrání je navrženo přirozené okny a dveřmi, ale převážně okny, které jsou 

opatřeny větrací polohou. Odtah par v kuchyni bude zajištěn recirkulační digestoří. 

Chlazení rodinného domu vzhledem k akumulačním schopnostem obvodového pláště 

není navrženo. Topení je zabezpečeno plynovým kotlem s odtahem spalin do komína. 

Vnitřní rozvody budou využívané pro osvětlení a zapojení elektrospotřebičů. Celý 

objekt bude napojen novými přípojkami na všechny vnější instalace probíhající před 

domem. Přípojka splaškové a dešťové kanalizace, přípojka vody, plynu a přípojka NN 

elektrické energie budou přivedeny k domu přímo. 

Osvětlení objektu je přirozené okny, což je dostačující. 

Odpadové hospodaření – komunální odpad se vkládá do samostatných popelnic 

umístěných na pozemku investora. 

Použité materiály budou opatřeny certifikátem o jejich zdravotní nezávadnosti. 

V objektu budou běžné domácí spotřebiče (lednice, sporák, pračka…) 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nebyl zde zjištěn žádný index radonu, není třeba žádné specifické opatření. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

V okolí stavby se nenachází žádný případný zdroj bludných proudů. Stavba 

není proti bludným proudům chráněna. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Okolí stavby není seizmicky aktivní a nenachází se v něm žádné zdroje otřesů. 

Stavba není proti seizmicitě chráněna. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť stavby a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou ochranu 

před hlukem z vnějšího prostředí. 

 

e) Protipovodňoví opatření 

Rodinný dům se nenachází v záplavové zóně, proto není nutné navrhovat 

protipovodňová opatření. 

 

f) Prašnost 

Není řešena. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Celý objekt bude napojený novými přípojkami na vnější inženýrské sítě. 

Napojovací body jsou na hranici pozemku. 

Budou zhotoveny přípojky: 

Přípojka pitné vody – Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Vodoměrná 

sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 

Přípojka plynovodu – Objekt bude napojen na veřejné vedení. Plynoměr bude 

umístěn v instalačním sloupku, odkud povede do technické místnosti. 

Přípojka k jednotné stokové síti – splaškové vody z objektu budou odváděny 

do jednotné kanalizační sítě. Dešťové vody ze střešní konstrukce budou svedeny do 

dešťové kanalizace a dále do retenční nádrže. 

Přípojka elektrických silových rozvodů – Objekt bude napojen na stávající 

vedení nízkého napětí, které bude ukončeno elektrorozvaděčem umístěním 

v instalačním sloupku. Z instalačního sloupku bude dále napojen na objekt. 

Přípojka sdělovacího vedení – budou dodrženy minimální vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí i jejich nejmenší krytí. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Viz. Koordinační situační výkres 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 

Příjezd ke stavbě je řešen z přilehlé místní komunikace, příjezdová cesta ke 

vjezdu do garáže délky 6,2 m je řešena z betonové zámkové dlažby. 

 

b) Napojení území na dopravní infrastrukturu obce 

Vjezd na pozemek se nachází na jižní straně pozemku, kde je stávající 

obslužná komunikace napojena na sběrnou komunikaci II.třídy. Stávající obslužná 

komunikace je s asfaltovým povrchem v šířce 6 m 

 

c) doprava v klidu 

V rodinném domě je navržena garáž pro dva osobní automobily a dále je 

vymezena zpevněná plocha pro parkování jedno osobního automobilu před garáží. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V obci nejsou žádné oficiální pěší ani cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 

Před objektem budou zpevněné plochy, které jsou zakreslené ve výkresové 

dokumentaci, ostatní plochy budou zatravněny. Kolem objektu bude okapový chodník. 

Spádování okolo domu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Celý pozemek bude zaset novým travním porostem. 
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c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrhována biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního prostředí. 

Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na 

emise škodlivin a cizorodých látek. 

Objekt nebude svým provozem obtěžovat své okolí hlukem, prachem, a 

neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Půda nebude nijak znečištěná. 

Splašková a dešťová kanalizace je napojena na oddílnou veřejnou kanalizaci 

obce. Při provozu bude vznikat komunální odpad, který bude vyvážen z popelnic popř. 

kontejnerů. 

Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. 

Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní 

účinky na okolí minimalizovány. Odpady ze stavby budou roztříděny a odstraněny dle 

přílohy č. 1 vyhlášky MŽPČR č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V okolí stavby se nevyskytuje vzácná nebo chráněná přírodní oblast, stavba 

nebude mít vliv na okolní krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území natura 2000 

Obec Šaratice se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Podmínky budou zohledněny. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Kolem stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba rodinného domu splňuje podmínky územního plánu obce, tzn., že splňuje 

základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a. napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Hlavní přístup na staveniště bude zajištěn z nejbližší přilehlé komunikace na 

ulicí Nová ulice. Pro fungování staveniště a pro správnou výstavbu na něm je třeba 
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zajistit provizorní stavební přípojky nízkého napětí a vody. Zajištění splaškové 

kanalizace bude pomocí suchých chemických WC. 

b. ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 

dřevin 

během celé výstavby bude celá stavební parcela zajištěna provizorním 

oplocením, na pozemku se nenachází žádné stavební prvky ani konstrukce, které by 

vyžadovaly demolice nebo sanace, pozemek pokrývá pouze vzrostlá zeleň, tudíž není 

potřeba ani kácet 

c. maximální zábory pro staveniště (dočasní/trvalé) 

zábory na cizích, soukromích nebo městských pozemcích nejsou vyžadovány 

d. bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Veškerá zemina vytěžená zemními pracemi a výkopy spolu se skrývkou ornice 

zůstane uskladněna na stavební parcele v místech kde nebude překážet v procesu 

výstavby a poté poslouží ke kultivaci pozemku nebo ke tvoření zahradní architektury  
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Zpráva byla vyhotovena dle platného znění vyhlášky č. 499/2006 ve znění novely 

62/2013 Sb. O dokumentaci staveb dle přílohy 6 v rozsahu pro provádění staveb 

uvedené v novele stavebního zákona platné od 1.4.2015. 

 

V Brně, květen 2016     ………………………………… 

Schusterová Soňa    
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o jednogenerační rodinný dům, který slouží pro bydlení 4 osob. 

Navržený objekt má jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. 

Údaje o plochách: 

Zastavěná plocha: 182,08m2 

Obestavěný prostor: 1031 m3 

Užitková plocha 1.NP: 182,08 m2 

Bytové prostory: 52,06 m2 

Nebytové prostory: 130,02 m2 

Užitková plocha 2.NP: 120,85 m2 

Bytové prostory: 70,30 m2 

Nebytové prostory: 50,55 m2 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
a.2.1 Architektonické řešení 

Nový rodinný dům s šikmou sedlovou střechou nenaruší okolní zástavbu, plně se 

do ní začlení a vylepší celkový architektonický výraz ulice. Splní předepsané regulativa 

– pozemek je určen pro individuální bydlení, dvoupodlažní dům, nemá křiklavou 

fasádu. Zachovaná uliční čára. Rodinný dům je oplocen plotem s výškou 1,6 m. Nová 

úprava okolního terénu bude minimální. Výšková úroveň podlahy je navržena 0,000 = 

204,000 m.n.m. B.p.v. 

a.2.2 Výtvarné řešení 
Rodinný dům s půdorysným tvarem připomínající obdélník s přistavenou garáží. 

Světlý odstín fasády, žlutá barva. Odstín je příbuzný odstínu barvy ostatní zástavbě. 

Doporučená základní barevnost interiéru: obložkové zárubně dřevěné, imitace 

ořechu, kašírované, laminátové podlahy ve světlém odstínu. Malba interiéru v bílé 

barvě. 

a.2.3 Materiálové řešení 
Střecha rodinného domu je šikmá, sedlová. Základové pásy jsou z monolitické 

z prostého betonu C16/20. Komín bude vystaven ze systému Heluz, komínový systém 

Heluz – Klasik 180. Tepelná a akustická izolace ve stropních konstrukcích je ze 

systému Isover. Železobetonové monolitické schodiště z betonu C20/25. 

Svislé konstrukce: 

Obvodové je z keramických tvárnic Heluz Family 50 2 in 1, broušená 247 x 500 

x 249, 

P8, na lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nosné příčky Heluz Family 30, broušená 249 x 290 x 238, P10, na 

lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nenosné příčky Heluz 14, broušená 497 x 140 x 249,P10, na lepidlo 

Heluz SBC. 

Komín je z broušených komínových tvarovek, komínový systém Heluz Klasik 

180- plynná paliva. 

Vodorovné konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové, dle návrhu statika. 
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Výplně otvorů: 

Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny plastovými okny a dveřmi Vekra, s 

izolačním dvojsklem. Střešní okna dřevěná – Velux. Sekční garážová vrata jsou 

vyrobena z hliníkových lamel, vrata bez prolisu – Lomax 

Vnitřní dveře dřevěné v barvě světlý ořech od firmy Sepos. 

. 

D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení 
V prvním nadzemním podlaží se nacházejí komunikační a společné prostory. 

Vstup z jižní strany do zádveří, které ústí do chodby z které je dále vstup do 

technické místnosti, a garáže, nebo přístup do haly, odkud je přístup do ložnice, 

hygienického zařízeni, obývacího pokoje společného s kuchyní a vstup na schodiště  

Po schodišti nahoru, které ústi z prvního nadzemního podlaží, je přístup do 

druhého nadzemního podlaží. Zde se nachází klidová zóna celého objektu/domu. 

Z chodby, která je spojovací je vstup do pokojů, hygienického zařízeni a ložnice. 

D.1.1.a.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navržená stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace a není navržena jako stavba pro užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a 

technické vlastnosti stavby 
a.5.1 Konstrukční řešení objektu 

Konstrukční nosný systém objektu je zděný stěnový příčný systém. Vodorovné 

konstrukce monolitické železobetonové. Všechny tyto konstrukce spolupůsobí a 

vytvářejí tuhou konstrukci. 

a.5.2 Příprava území 
Na pozemku investora bude zřízeno zařízení staveniště. Připojovací body pro 

potřeby stavby budou určeny investorem při předání staveniště. 

a.5.3 Zemní práce 
V souvislosti se založením rodinného domu budou na stavební parcele hloubeny 

pouze rýhy na základy. Podle geologického průzkumu byla zemina zatříděna F3 – hlína 

písčitá, málo propustná, konzistence pevná s minimální únosností 250 kPa. Základové 

poměry jsou posuzovány jako jednoduché. 

a.5.4 Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém byly zhodnoceny 

výsledky průzkumu základového podloží. Na základě výpočtu bylo stanoveno založení 

objektu na základových pasech z prostého betonu. Tyto pasy jsou zhotoveny z prostého 

betonu třídy C16/20. Šířka základu pod obvodovou zdí byla vypočítaná na  

Výška základu je navržena 900mm.Podrobnější informace o tvaru základových 

konstrukcí viz výkresová dokumentace výkres základů amskladba jednotlivých 

konstrukcí. 

Do spodního líce základového pasu bude osazen základový uzemňovací pásek 

FeTn 30/40 uložený v základové spáře. 

Základová deska je navržena tloušťky 150mm z betonu C16/20 která je 

vyztužena vloženou kari sítí s oky 100x100x6 mm.  
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a.5.5 Izolace proti vodě 
Hydroizolace je provedena z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 

special mineral. 

a.5.6 Svislé nosné konstrukce 
Svislé konstrukce: 

Obvodové je z keramických tvárnic Heluz Family 50 2 in 1, broušená 247 x 500 

x 249, P8, na lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nosné příčky Heluz Family 30, broušená 249 x 290 x 238, P10, na 

lepidlo Heluz SBC. 

Vnitřní nenosné příčky Heluz 14, broušená 497 x 140 x 249,P10, na lepidlo 

Heluz SBC. 

Komín je z broušených komínových tvarovek, komínový systém Heluz Klasik 

180- plynná paliva. 

a.5.7 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové, dle návrhu statika. 

a.5.8 Schodiště 
Schodiště je navrženo jako jednoramenné železobetonové monolitické. Bude 

použit beton C20/25 s výztuží B500. Výztuž schodiště bude provázána s výztuží stropní 

konstrukce. Výpočet schodiště je přiložen v projektové dokumentaci a byl proveden dle 

platných norem. Schodiště tvoří celkem 17 o výšce h=176,47 mm a šířce 277,06 mm. 

Výška zábradlí 1000 mm. 

a.5.10 Střešní konstrukce 
Konstrukce střechy je tvořena sedlovou střechou se sklonem 35° nad obytnou 

částí, 

Nad garáží je terasa Nosné části jsou tvořeny dřevěnými prvky viz výkres krovu. 

Zateplení  střechy je řešeno pomocí minerální izolace Rockwool Rockmin tloušťky 

280mm. Nad krokvemi jsou latě a kontralatě s difuzní folií Gutaffol Do 90. Střešní 

krytina Tondach Engoba hnědá.  

a.5.11 Okna a dveře 
Okenní a dveřní otvory jsou vyplněny plastovými okny a dveřmi Vekra, s 

izolačním dvojsklem. Střešní okna dřevěná – Velux. Sekční garážová vrata jsou 

vyrobena z hliníkových lamel, vrata bez prolisu – Lomax 

Vnitřní dveře dřevěné v barvě světlý ořech od firmy Sepos. 

a.5.12 Podlahy 
Podlahy dle provozu místnosti. Podlaha je zateplena vrstvou tepelné izolace EPS 

ISOVER tloušťky 200 mm. Podlahy v 2.NP jsou opatřeny kročejovou izolací Isover 

TDPT – minerální plsť tloušťky 30 mm. 

Na chodbách, v hygienických prostorách, technické místnosti a užitných prostorách je 

navržena nášlapná vrstva keramická dlažba SIKO – upřesněna investorem.  

Všechny podlahy jsou ukončené soklem odpovídajícím použité nášlapné vrstvě 

podlahy.Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah bude použito přechodných lišt. 

a.5.13 Povrchové úpravy 
Vnitřní a vnější omítky budou provedeny od výrobce Cemix. Z vnější strany 

bude použit štuk Cemix v barvě odstínu žluté.  

Vnitřní omítky štuková omítka Cemix. V koupelnách, wc, spíž, technická 

místnost je navržený keramický obklad SIKO, upřesněno investorem. Malby vnitřních 

stěn a stropů budou zhotoveny z odstínu bílé barvy Jupol Extra. 
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a.5.14 Truhlářské výrobky 
Podrobnosti viz výpis truhlářských prvků. 

a.5.15 Klempířské prvky 
Podrobnosti viz výpis klempířských prvků. 

a.5.16 Zámečnické prvky 
Podrobnosti viz výpis zámečnických prvků. 

a.5.17 Odvětrání 
Všechny místnosti rodinného domu jsou odvětrány přirozeně okny. Navržená 

dispozice umožnila větrání všech místností a nebylo nutno navrhovat další větrací 

systémy. Odtah par v kuchyni bude zajištěn recirkulační digestoří 

a.5.18 Technická infrastruktura 
Napojení přípojky vody, plynu a elektřiny bude proveden na veřejný řád. 

Přípojka vody vede do vodoměrné šachty umístěné na pozemku investora. Přípojka 

plynu vede po oplocení pozemku – umístěn sloupek s HUP a elektroměrem. Domovní 

přívody je nutné opatřit ochrannou trubkou z HDPE. Splašková a dešťová kanalizace je 

napojena na veřejný řád. 

a.5.19 Oplocení 
Pozemek bude opatřen oplocením pletivo + sloupky do výšky 1,6 m.  

Ve zděném oplocení přiléhajícím ke komunikaci je zabudován sloupek pro elektroměr a 

HUP. Pro vjezd na pozemek slouží příjezdová brána. 

a.5.20 Terasa 
Na venkovní terase bude požita dlažba, stejně jako na příjezdové komunikaci. 

a.5.21 Zpevněné plochy 
Zpevněná plocha je navržena od místní komunikace k objektu. Dále je navržena 

mezi garáží a hlavním vstupem do rodinného domu. Zpevněné plochy jsou řešeny 

pomocí betonové zámkové dlažby Best s tl. 60 mm. Zpevněné plochy jsou spádovány se 

sklonem min. 1%. Jedná se o velkoformátovou dlažbu, která bude uložena na vrstvách 

kamenných frakcí. Tloušťky těchto vrstev jsou stanoveny. Dlažba bude vyspádována 

tak, aby byl při srážkách zajištěn odtok vody a netvořili se kaluže. 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika 
a.6.1 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých stavebních konstrukcí jsou popsány a 

posouzeny v příloze stavební fyzika. Konstrukce a výplně otvorů Splňují požadavky 

stanovené normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov._ 
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Zpráva byla vyhotovena dle platného znění vyhlášky č. 499/2006 ve znění novely 

62/2013 Sb. O dokumentaci staveb dle přílohy 6 v rozsahu pro provádění staveb 

uvedené v novele stavebního zákona platné od 1.4.2015. 

 

V Brně, květen 2016     ………………………………… 

Schusterová Soňa    
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3 Závěr 

Původně jsem tento rodinný dům začala navrhovat podle svých představ o 

pohodlném a komfortním bydlení, a dle svých budoucích přání, a proto jsem na něj 

v zimním semestru zpracovala architektonické studie, a zvolila si jej ke své bakalářské 

práci. Bakalářskou práci jsem zpracovala na základě svých dosavadních zkušeností s 

navrhováním pozemních staveb, podporována produktivní kritikou od svého vedoucího, 

a s použitím potřebných norem, vyhlášek, předpisů, technických listů, a podkladů od 

výrobců.  

Zadání v určeném rozsahu je zpracovanou projektovou dokumentací dodrženo. 

Další součástí práce tvoří skladby konstrukcí, výpis prvků, požárně bezpečnostní řešení 

a studie. Při práci byly použity softwary jako je MS office Word, AutoCAD, ArchiCad 

a Artlantis. Prvotní koncept projektu (studie) byl bez radikálních změn víceméně 

ponechán až na drobné konstrukční změny. Při dodržení všech platných norem, 

vyhlášek, zákonů a kázně při realizaci stavby bude objekt vytvářet funkční bytovou 

jednotku pro plnohodnotné bydlení 5 osob. 

Objekt splňuje požadavky tepelně technické, požární bezpečnosti, na ochranu životního 

prostředí a bezpečnost při užívání. 
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

AKU akustická 

angl. anglického 

apod. a podobně 

č. číslo 

č.p. číslo popisné 

ČSN označení českých technických norem 

DPS dokumentace provedení stavby 

EIA Enviromental Impact Assesment 

parc. číslo parcelní číslo 

PD projektová dokumentace 

UT upravený terén, resp. úroveň upraveného terénu 

V.Š. vodoměrná šachta 

např. například 

NN nízké napětí 

NP nadzemní podlaží 

HI hydroizolace 

HUP hlavní uzávěr plynu 

BpV Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v České republice 

celk. celková 

EL elektroměr 

kce. konstrukce 

el. elektrické 

EPS expandovaný pěnový polystyren 

HDPE vysoko hustotní polyethylen 

m.č. místnost číslo 

det. detail 

dl. délka 

DN jmenovitý průměr 

NTL nízkotlaký 

ocel. ocelový izol. izolační 

JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 

k.ú. katastrální úřad 

m n. m.metrů nad mořem 

asf. asfaltová 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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TI tepelná izolace 

zvuk. zvuková nebo zvukově 

PP polypropylenová 

PT původní terén, resp. úroveň původního terénu 

PÚ požární úsek 

Pozn. poznámka 

max. maximálně nebo maximální 

min. minimálně nebo minimální 

ŽB železobeton 

PE polyetylenová 

PHP přenosný hasící přístroj 

podz. podzemní 

STL středotlaký plynovod 

Tab. tabulka 

tep. tepelná, tepelně 

MMR ministerstvo pro místní rozvoj 

ozn. označení 

s. strana 

SDK sádrokarton 

SO stavební objekt 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

st. stupeň 

tl. tloušťka 

RAL vzorník barev, celosvětově uznaný standard 

RD rodinný dům 

resp. respektive 

rozm. rozměry 

ved. vedoucí 

viz. odkaz na jinou stránku nebo výkres, apod. 

vyhl. vyhláška 

XPS extrudovaný pěnový polystyren 

ZTI zdravotně technická instalace 

PVC polyvinylchlorid 

RŠ revizní šachta 

tzn. to znamená 
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  D.1.1.10- DETAIL III.     1:5 6 A4 

  D.1.1.11- DETAIL IV.     1:5 8 A4 
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Anotace práce 

Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu pro 3-4 člennou 

rodinu, a zpracování jeho dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o novostavbu, 

která bude realizována na rovinatém pozemku na okraji rozvojové části v obci Šaratice 

poblíž Brna. Rodinný dům bude nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími, 

terasami a dvojgaráží, která je součástí domu. Objekt je navržený ze systému Heluz, 

s železobetonovými monolitickými stropy, sedlovou střechou se skládanou pálenou 

krytinou a vikýřem s plechovou střešní krytinou. Průčelí domu je orientováno na 

jihovýchod, přízemí je navrženo jako společenská zóna a druhé nadzemní podlaží jako 

klidová zóna. Výkresová dokumentace je zpracována v programu AutoCAD. 

 

Anotace práce v anglickém jazyce 

The subject of my thesis is a design of a house for a family of 3-4 members, and 

process of the documentation for construction. It's a new building, which will be 

realized on flat land on the outskirts of the development part of village Saratice near 

Brno. Family house will be without a basement, having two floors, terraces and double 

garage, which is part of the house. The building is designed from the system Heluz, 

with reinforced concrete monolithic ceilings, gabled roof with a pleated burnt roofing 

and a skylight with metal roofing. Frontage of the house is oriented to the southeast, the 

ground floor is designed as a social area and the second floor as a quiet zone. The 

drawings are processed in AutoCAD software 
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