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Podklady a literatura 

(1) směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem 1 a přílohami 1, 2, 3 a 5; (2) studie 

dispozičního, konstrukčního a architektonického řešení stavby; (3) katalogy a odborná 

literatura; (4) Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 

183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (5) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb.; (6) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (7) Vyhláška č. 398/2009 Sb.;  

(8) platné normy ČSN, EN, ISO včetně jejich změn a dodatků. 

Zásady pro vypracování 

*** Zadání VŠKP (BP) *** Zpracování projektové dokumentace (dále PD) pro 

provedení stavby zcela nebo částečně podsklepeného objektu. Objekt je situován na 

vhodné stavební parcele. V rámci zpracování PD je nutné vyřešit rovněţ širší vztahy, tj. 

zázemí objektu, venkovní parkovací plochy, napojení objektu na stávající inţenýrské 

sítě, technickou a dopravní infrastrukturu atp. 

*** Cíle práce *** Vyřešení dispozice zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční 

soustavy a nosného systému stavby na základě zvolených materiálů a konstrukčních 

prvků. PD objektu bude rozdělena na textovou a přílohovou část. PD bude obsahovat 

výkresy situace, základů, půdorysů všech podlaţí, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, 5 detailů, výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní 

konstrukce, specifikace a výpisy skladeb konstrukcí. Součástí dokumentace bude i 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, poţární zpráva a další 

specializované části, budou-li zadány vedoucím BP. 

*** Poţadované výstupy *** BP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 

a jejím dodatkem a přílohami. Výkresová, textová a přílohová část PD bude vloţena do 

sloţek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na 

vnitřní straně kaţdé sloţky. Všechny části PD budou zpracovány na bílém papíru s 

vyuţitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým 

polem. Textová část bude obsahovat také poloţku h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímţ obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro 

provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) 

"Závěr". BP bude mít strukturu dle pokynu umístěném na 

www.fce.vutbr.cz/PST/Studium. 

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná 

součást VŠKP v případě, ţe přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

............................................. 

prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 

http://www.fce.vutbr.cz/PST/Studium
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Abstrakt 

Zámerom bakalárskej práce je návrh rodinného domu v meste Brno-Soběšice, na ulici 

Habrová. Dom je navrhnutý pre štvorčlennú rodinu. Dom má dve nadzemné podlažia, 

druhé nadzemné podlažie je obytné podkrovie, so sedlovou strechou. Obvodové murivo 

je z keramických tvárnic Porotherm. Parcela je mierne svahovitá. Súčasťou návrhu je 

tepelnotechnické posúdenie, akustické posúdenie a požiarne bezpečnostné posúdenie.  

 

Kľúčové slová 

Novostavba rodinného domu, sedlová strecha, podkrovie, parcela 
 

Abstract 

The aim of the bachelor thesis is design new single-family house in Brno-Soběšice, 

street Habrová. The house is designed for four-member family. The house is designed as 

two-storey house, with the second-attic floor and saddle roof. External walls in basement 

are made of brick blocks Porotherm. The plot is gently sloping. Part of the design is 

thermal assessment, accustic assessment and fire safety assessment. 

 

Keywords 

Newly-built single-family house, saddle roof,  attic floor, plot 
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2. Úvod 

 
Bakalárska práca je zameraná na spracovanie projektovej dokumentácie 

samostatne stojaceho rodinného domu. Objekt je umiestnený v časti mesta Brno – 

Soběšice, ulica Habrová na mierne svahovitom teréne. Rodinný dom je určený pre  

trvalý pobyt štvorčlennej rodiny. Dom je dvojpodlažný s garážou a obytným podkrovím 

so sedlovou strechou. 

 

Rodinný dom má stenový nosný systém. Obvodové murivo v 1.NP a  v  

podkroví je murované z brúsených keramických tvárnic Porotherm 30 Profi.  V  

soklovej časti tvorí prvý rad tehál keramická tvárnica Porotherm 30 P+D doplnená 

doplnkovou tepelnoizolačnou doskou TERMO. Základové pásy sú tvorené z 

vystuženého betónu C20/25 + oceľ B500B a základu z prostého  betónu  C15/20.  

Stropy sú monolitické železobetónové C25/30 + oceľ B500B.  Strecha  rodinného  

domu je šikmá sedlová. Schodisko je doskové monolitické železobetónové z betónu 

C25/30 + oceľ B500B. 

 

Dispozícia objektu je riešená v súlade s platnými predpismi a normami. V objekte 

sa neuvažuje pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a teda pri 

návrhu rodinného domu som sa touto problematikou  nezaoberala.  Projekt  zároveň 

rieši problematiku požiarnej bezpečnosti a tepelnej techniky. 

 

Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť návrh rodinného domu tak, aby splňoval 

všetky požiadavky na užívanie stavby budúcich obyvateľova plnil svoju požadovanú 

funkciu. 
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A.1. Identifikačné údaje 

A.1.1. Údaje o stavbe 

a) Názov stavby: Rodinný dom 

b) Miesto stavby: 

- adresa: ulica Habrová, Soběšice, 644 00 Brno 

- katastrálne územie: Soběšice 

- parcelné čísla pozemkov: 1208/5 

- číslo LV: 608 

c) Predmet projektovej dokumentácie: 

Projektová dokumentácia rieši projekt novostavby rodinného domu na parcele č.  

1208/5. 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

- meno a priezvisko: 

- adresa: 

 
 

Ondrej Šillák 

Babín 59, 029 52 Hruštín 

 

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

- meno a priezvisko: 

- adresa: 

Patrícia  Bereňová 

Vasľov 36, 029 51 Lokca 

 

A.2. Zoznam  vstupných podkladov 

- katastrálna mapa katastrálneho územia Sobešice - 

Brno 

- terénny prieskum 

- hydrogeologický a radónový prieskum 

- geodetické zameranie pozemku 

A.3. Údaje  o území 

 
a) Rozsah riešeného územia 

Objekt sa bude nachádzať na parcele v severnej časti Soběšíc v zastavanom 

území. Parcela zo severnej a južnej strany susedí s parcelami s rodinnými domami. Zo 

západnej strany je susediaca s lesným porastom a z východnej strany je ohraničená 

pozemnou verejnou komunikáciou. 
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b) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Pozemok podlieha ochrane poľnohospodárskeho fondu. Pozemok sa nachádza  mimo  

chránenú krajinnú oblasť a mimo pamiatkové územie. 

 
c) Údaje o odtokových pomeroch 

Rodinný dom bude napojený na technickú infraštruktúru obce, ktorá má na  

ulici Habrová vybudovanú oddelenú splaškovú kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu. 

Dažďová voda zo striech bude odvádzaná do retenčnej nádrže vybudovanej  na 

pozemku investora. Retenčná nádrž bude opatrená bezpečnostným prepadom a bude 

napojená na dažďovú kanalizačnú sieť. 

 

d) Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Navrhovaná s tavba je v súlade s územným plánom časti mesta Sobešice - Brno. 

 
e) Údaje o súlade s územným rozhodnutím 

Navrhovaná stavba je v súlade s vydaným územným rozhodnutím. 

 
f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadavok na využitie územia 

Všeobecné podmienky na využitie územia sú   dodržané. 

 
g) Údaje o splnení požiadavok dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia je v súlade s vydanými požiadavkami 

dotkuntých orgánov. 

 

h) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Na projektovú dokumentáciu nie sú vydané úľavové riešenia a výnimky.  

 
i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Výstavba rodinného domu si nevyžaduje ďalšie súvislé investície.  
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j) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 
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Mesto Brno 
 

Dominikánsk 

e nám. 196/1, 

Brno  – 

mesto, 602 

00 Brno 

 

bez 

obmedzení 

 

1208 

/2 

Orná pôda Wessels 

Sandra 

Barvy 787/7, 

Lesná, 638 

00 Brno 

bez 

obmedzení 

 

1208 

/6 

Záhrada Novozámská 

Simona 

Chopinova 

307/6, 

Kohoutovice, 

623 00 Brno 

bez 

obmedzení 

 

1210 

/1 

Lesný 

pozemok 

Mendelova 

univerzita v 

Brně 

Zemědelská 

1665/1, 

Černá pole, 

613 00 Brno 

vecné 

bremeno, 

vecné 

bremeno 

chôdze a 

jazdy, vecné 

bremeno 

zriaďovania a 

prevádzkovan 

ia vedenia 

 

A.4. Údaje o stavbe 

 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Na danom pozemku sa v súčasnosti nenachádza žiadny objekt. V projektovej 

dokumentácii je riešená novostavba rodinného domu. Pri návrhu stavby boli 

rešpektované podmienky stanovené v územnom pláne obce Sobešice - Brno. 

 

b) Účel užívania stavby 

Stavba pre bývanie – rodinný dom, ktorý bude slúžiť pre štrorčlennú rodinu. 
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c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Navrhovaná stavba je trvalá. Predpokladaná životnosť stavby je minimálne 50  

rokov. 

 
d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Na projektovanú stavbu nie je vydaná ochrana. 

 
e) Údaje o dodržaní technických požiadavok na stavby a obecných technických 

požiadavok zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 

Stavba splňuje požiadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., o 

technických požiadavkoch na stavby a v súlade s požiadavkami normy ČSN 73 4301:2004 + 

Z1 + Z2 + Z3 – Obytné budovy. 

Rodinný dom nie je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a z toho dôvodu nie je riešený ako bezbariérový. 

 
f) Údaje o splnení požiadavok dotknutých orgánov a požiadavok vyplývajúcich 

z iných právnych predpisov 

Pripomienky dotknutých orgánov boli zaznamenané a zapracované do 

projektovej  dokumentácie. 

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Na projektovú dokumentáciu nie sú vydané výnimky ani úľavové riešenia.  

 

h) Navrhované kapacity stavby 

- zastavaná plocha: 

- obostavaný priestor: 

- úžitková plocha: 

- počet funkčných jednotiek: 

 

142,48 m2 

925 m3 

189,7 m2 

1 

- počet užívateľov: 4 

 
i) Základná bilancia stavby 

Objekt bude vykurovaný kondenzačným plynovým kotlom o  výkone  6,6  – 

28,0 kW. V objekte nebudú prevádzkované aktivity, ktoré by hlukom alebo 

exhaláciou obťažovali blízke okolie. 

Likvidácia dažďovej vody – bude odvádzaná do retenčnej nádrže na pozemku. 

Rodinný dom spadá do kategórie B – úsporná, energetickej náročnosti stavby. 
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Pri bežnej prevádzke rodinného domu bude vznikať komunálny odpad, ktorý bude 

ukladaný v odpadovej nádobe na pozemku investora. Odpad bude likvidovaný v súlade s 

kategorizáciou v zmysle zákona č. 185/2001 Sb., a vyhlášky  MŢPČR  381/2001,  

ktorou sa vyhlasuje katalóg odpadov. 

17 01 01 – betón 

17 01 02 – tehly 

17 02 01 – drevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové zmesi obsahujúce decht 

17 03 02 –  asfaltové zmesi neuvedené pod číslom 17 03 01 

17 04 02 – hliník 

17 04 05 – železo a oceľ 

Kovy  budú  odvezené  do  zberných  surovín,  ostatné materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budú vyvezené na skládku nebezpečných  odpadov.  

 
j) Základné predpoklady výstavby 

Výstavba nebude obmedzovať žiadne existujúce prevádzky. Stavebné  práce 

budú realizované tak, aby bol minimálny dopad na okolie a životné prostredie. Prípadné 

poškodenia budú opravené na náklady zhotoviteľa. Súčasný stav bude zdokumentovaný. 

Výstavba rodinného domu bude pozostávať z jednej etapy bez prerušenia.  

- predpokladaný začiatok výstavby: 1. 5. 2018 

- predpokladaný koniec výstavby: 1. 5. 2019 

- doba výstavby: 12 mesiacov 

 
k) Orientačné náklady stavby 

Ceny vychádzajú z ukazovateľa priemernej rozpočtovej ceny na mernú a účelovú  

jednotku pre rok 2016. 

- cena na 1 m3 obostavaného priestoru: 5121 Kč/m3 

- náklady podľa obostavaného priestoru: 4 734 876 Kč 
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A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické 

zariadenia 

- SO 01 – Novostavba rodinného domu 

- SO 02 – Oplotenie pozemku 

- SO 03 – Spevnené plochy 

- SO 04 – Zatrávnená plocha 
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B.1. Popis  územia stavby 

 
a) Charakteristika stavebného pozemku 

Parcela je definovaná ako stavebný pozemok. V súčasnosti sa na pozemku 

nenachádzajú žiadne stavby, pozemok je zatrávnený. Pozemok sa nachádza v 

zastavanej časti Sobešice - Brno. Má mierne svahovitý terén a je vhodný pre nízkopodlažnú 

výstavbu. Stavebný pozemok je v súkromnom  vlastníctve investora. 

Príjazd na stavenisko je z verejnej komunikácie, je označený v situačnom  

výkrese stavby. 

 
b) Výčet a závery prevedených prieskumov a rozborov 

Geologický prieskum: nebol zatiaľ spracovaný, bude riešený v rámci výstavby 

objektu. Únosnosť zeminy bude stanovená dodávateľom stavby v rámci výkopových 

prác. 

Hy drogeologický  prieskum: prieskum  dokazuje, že  hladina  podzemnej vody 

neovplyvňuje stavbu. 

Radónové riziko: parcela č. 1208/5 v katastrálnom území Sobešice - Brno sa 

nachádza v oblasti stredného radonového rizika. Na základe toho boli navrhnuté 

materiály  pre hydroizoláciu. 

 

c) Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Rodinný dom sa nenachádza v žiadnych ochranných a bezpečnostných pásmach.  

 
d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 

Parcela navrhovaného objektu sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom 

území. Stavebný pozemok je mierne svažitý. Najbližšie sa nachádzajú rieky Kubelín, 

Melatín, Soběšický potok. V minulosti neboli zaznamenané žiadne záplavy.  

 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 

Navrhovaný objekt nijako neovplyvňuje doterajšiu zástavbu. Od susedných 

pozemkov sú dodržané minimálne odstupové vzdialenosti 7m. Stavba neovplyvňuje 

odtokové pomery v území. 
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f) Požiadavky na asanáciu, demoláciu, výrub drevín 

Na stavebnom pozemku sa nenachádzajú ţiadne stavby, demolácia a asanácia 

nie je potrebná. Nenachádzajú sa tu žiadne stromy ani  kry. 

 

g) Požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa 

V rámci výstavby na pozemku nedôjde k záberom poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu ani pozemkov s plnením funkcie lesa. 

 

h) Územne technické podmienky 

Napojenie na existujúcu technickú infraštruktúru (kanalizácia, plyn, vodovod, 

elektrina) je realizované novými vlastnými prípojkami. 

- Vodovodná prípojka: Vodovodná prípojka bude privedená na pozemok investora. Na 

prípojke bude osadená vodomerná šachta. Potrubie bude uložené na pieskovom 

podsype. Minimálne krytie potrubia od úrovne upraveného terénu bude 1000 mm. 

Navrhnuté potrubie má dimenziu PE HDPE 100 SDR11 40x6,7  mm. 

- Kanalizačná prípojka: Od hlavnej revíznej šachty bude položené hlavné 

zvodné potrubie DN 200 na pieskovom podsype. Bude opatrené obsypom hr. 300 mm 

od vrchu potrubia. Nad potrubím sa nesmú vyskytovať trvalé porasty ani trvalé 

konštrukcie. 

- Plynovodná prípojka: Na verejný NTL plynovod bude cez HUP napojena 

plynovodná prípojka PE 32. Plynovod bude od HUP smerovať do technickej 

miestnosti. 

- Elektrická prípojka: NN prípojka je privedená na hranicu pozemku investora. 

Elektrická skriňa je umiestnená na obvodovej stene parkovacieho státia z vnútornej  
)iVecné a časové väzby stavby, pdmieňujúce, vyvolané a súvisiace investície 
strany. 

Výstavba rodinného domu si nevyžaduje ďalšie súvislé investície.  

 
B.2. Celkový  popis stavby 

B.2.1. Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 
Rodinný dom je navrhnutý pre jednu funkčnú jednotku, štvorčlennú rodinu. Je 

určený na trvalý pobyt osôb. V dome je navrhnutých päť obytných miestností (spálňa, 2 x 

detská izba, hosťovská izba, spojená kuchyňa, jedáleň a obývacia izba). 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Objekt j e u miestnený približne v strede pozemku vzhľadom na rozmery 

pozemku a odstupové vzdialenosti. Od okolitých stavieb a pozemkov sú dodržané 

minimálne odstupové vzdialenosti 7 m. Nový objekt nebude tieniť okolitým stavbám.  

 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 

riešenie 

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaci rodinný dom s garážou pre jedno 

automobilové vozidlo. Je dvojpodlažný, s obytným podkrovím v druhom podlaží so sedlovou 

strechou. 

Rodinný dom má stenový nosný systém. Obvodové murivo rodinného domu v 

1.NP a v podkroví je murované z brúsených keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. 

Nosné preklady sú navrhnuté zo systému Porotherm. V soklovej časti tvorí prvý rad  

tehál keramická tvárnica Porotherm 30 P+D doplnená doplnkovou tepelnoizolačnou 

doskou TERMO. Vnútorný nosný múr je z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi, 

vnútorné nenosné  steny  sú  z  keramických  tvárnic  Porotherm 11,5  Profi. Murivo je v 

interiéri omietnuté univerzálnou omietkou Porotherm Universal a jemnou omietkou 

Baumit Feinputz. V exteriéri je navrhnutá fasádna silikónová omietka so stredným 

zrnom, ryhovaná. Okná a vstupné dvere sú drevené s izolačným trojsklom. Komínové 

teleso je navrhnuté zo systému Schiedel. Vonkajšie spevnené plochy sú z betónovej 

dlažby. Základové pásy sú tvorené z vystuženého betónu C20/25 + oceľ B500B a  

základu z prostého betónuC15/20. Hydroizolácia spodnej stavby je z dvoch vrstiev SBS 

asfaltových hydroizolačných pásov s nosnou vložkou zo sklenej rohože. Stropy sú 

monolitické železobetónové C25/30 + oceľ B500B. Strecha rodinného domu je šikmá 

sedlová. Schodisko je doskové monolitické železobetónové z betónu C25/30 + 

oceľB500B. Je dvojramenné so šírkou ramena 900 mm obložené keramickými 

nástupnicami. 
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B.2.3. Celkové prevádzkové riešenie 

V 1. NP sa nachádza zádverie, z ktorého vstupujeme do technickej miestnosti 

alebo chodby odkiaľ sa môžeme dostať do všetkých ostatných miestností na prvom 

podlaží, a to spojená kuchyňa, jedáleň a obývacia izba, pracovňa a WC. V úrovni 1.NP 

je prístavba, v ktorej je umiestnené otvorené parkovacie státie a malý  sklad.  V 2.NP  je 

z chodby  prístupná  kúpeľňa,  dve  detské  izby  orientované  na východnú stranu a 

spálňa orientovaná na západnú stranu. 

 

B.2.4. Bezbariérové  užívanie stavby 

Rodinný dom nie je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a z toho dôvodunie je riešený ako bezbariérový. Je to v súlade s vyhláškou 

č.398/2009 Sb., O obecných technických požiadavkoch zabezpečujúcich bezbariérové 

užívanie stavieb. 

 

B.2.5. Bezpečnosť pri užívaní  stavby 

Rodinný dom je navrhnutý a bude zrealizovaný takým spôsobom aby pri jeho 

užívaní nevznikali nehody. Počas výstavby a užívania stavby budú dodržané všetky 

príslušné legislatívne predpisy. 

 

B.2.6. Základné charakteristiky objektu 
 

a) Stavebné riešenie 

Rodinný dom je navrhnutý ako dvojpodlažný, s garážou. Je zastrešená sedlovou 

strechou zo sklonom 37˚. 

 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 

 

 

 

 
Viď. odstavec B.2.2  časť B (Architektonické riešenie). 

 
c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Odolnosť a stabilita je zaistená obvodovými stenami a vnútornou nosnou 

stenou. Vo vodorovnej rovine monolitickou železobetónovou stropnou doskou s 

vencami. Základové pásy sú kombináciou prostého betónu C15/20 a vystuženého 

betónu   C20/25 + oceľ B500B. 
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B.2.7. Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

a) Technické  zariadenie 

Objekt bude vykurovaný kondezačným plynovým kotlom o výkone 6,6 – 28,0 

kW, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti 107 v 1.NP.  

 

b) Výčet technických a technologických zariadení 

Projekt nerieši. 

 
B.2.8. Požiarne bezpečnostné riešenie 

Viď tiež. samostatná príloha D.1.3. Požiarne bezpečnostné   riešenie  

 
a) Rozdelenie stavby a objektov do poţiarnych  úsekov 

Na základe normy ČSN 73 0833 je rodinný dom zaradený do skupiny objektov 

OB1, a teda tvorí požiarny úsek N1.01/N2,  N1.02 

 

b) Výpočet požiarneho rizika a stanovenie stupňa požiarnej bezpečnosti 

Stupeň požiarnej bezpečnosti objektu: II. SPB. Požiarne zaťaženie pv = 45,75 

kg/m
2
. Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.4. Stanovenie požiarneho rizika, stupeň 

požiarnej bezpečnosti a posúdenie veľkosti  PÚ. 

 
c) Zhodnotenie navrhnutých stavebných konštrukcií a stavebných výrobkov vrátane 

požiadavok na zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií 

Viď samostatná príloha D.1.3. , odst. 2.5. Požiadavky na požiarnu odolnosť  

stavebných konštrukcií. 

 
d) Zhodnotenie evakuácie osôb vrátane vyhodnotenia únikových ciest 

Podľa ČSN 73 0833 sa v obytných bunkách budov skupiny OB1 pre evakuáciu 

osôb požaduje za postačujúcu nechránená úniková cesta s minimálnou šírkou 0,9 m a s 

šírkou dverí na únikovej ceste 0,8 m. Dĺžka únikových ciest sa neposudzuje. Dvere 

vyhovujú požiadavke min. 800 mm. Všetky miestnosti, ktorými prechádza úniková 

cesta, splňuje podmienku šírky 900 mm. 

Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.6. Únikové cesty. 
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e) Zhodnotenie odstupových vzdialeností a vymedzenie požiarne nebezpečného 

priestoru 

Sú dodržané minimálne odstupové vzdialenosti od okolitých pozemkov a 

existujúcich stavieb. Požiarne nebezpečný priestor navrhovaného objektu nezasahuje  

do okolitých pozemkov. 

Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.7. Odstupové vzdialenosti.  

 
f) Zaistenie potrebného množstva požiarnej vody, poprípade iného hasiva, vrátane 

rozmiestnenia vnútorných a vonkajších odberných miest 

Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.9. Zariadenia pre protipožiarny zásah.  

 
g) Zhodnotenie možnosti prevedenie protipožiarneho zásahu (prístupové 

komunikácie, zásahové cesty) 

Stavba je prístupná z miestnej verejnej komunikácie šírky 4,5 m. Prejazdná 

šírka pre vozidlá Hasičského záchranného zboru je dodržaná. 

Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.10. Príjazdové a prístupové komunikácie.  

 
h) Zhodnotenie technických a technologických zariadení stavby (rozvodné 

potrubia, vzduchotechnické zariadenia, …) 

Viď samostatná príloha D.1.3., odstv 2.8. Technické zariadenia.  

 
i) Posúdenie požiadavkov na zabezpečenie stavby požiarne bezpečnostným 

zariadením 

Viď samostatná príloha D.1.3., odst. 2.11. Požiarne bezpečnostné zariadenia.  

 
j) Rozsah a spôsob rozmiestnenia výstražných a bezpečnostných tabuliek 

Hasiace prístroje budú označené výstražnými bezpečnostnými tabuľkami a 

značkami. 

 

B.2.9. Zásady hospodárenia s energiami 

 
a) Kritériá tepelne technického posúdenia 

 
Stavba je v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a splňuje požiadavky zákona 406/2000 

Sb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetickej náročnosti  
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budov. Skladby obalových konštrukcií spĺňajú požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2  na 

požadovaný súčiniteľ prestupu tepla. 

 
b) Energetická náročnosť stavby 

Podľa  výpočtu stanovenia triedy energetickej náročnosti stavby spadá  

navrhovaný rodinný dom do skupiny B – úsporná. 

 
c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov a energií 

V rodinnom dome nie sú navrhnuté alternatívne zdroje. 

 
B.2.10. Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a 

komunálne prostredie 

Dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhláškou   

č. 268/2009 Sb., o technických požiadavkach na stavby. Vetranie objektu je zaistené 

prirodzeným vetraním oknami. Objekt je vykurovaný kondenzačným  plynovým  

kotlom s výkonom 6,6 – 28,0 kW.  Vykurovacia sústava pozostáva z vykurovacích telies 

a podlahového vykurovania. Všetky miestnosti budú presvetlené oknami a preslnené 

podľa normy ČSN 73 4301. Zásobovanie vodou bude z verejného rozvodu vody. 

Odpadové vody budú odvedené do verejnej kanalizácie. Dažďové  vody  budú 

odvedené do retenčnej nádrže vybudovanej na pozemku investora. Komunálny odpad 

bude pravidelne odvážaný technickými službami. Stavba nemá negatívny vplyv na životné 

prostredie. 

 

B.2.11. Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu 

Na pozemku bolo zistené stredné radónové riziko, na hydroizoláciu spodnej 

stavby boli navrhnuté hydroizolácie odolné voči prenikani radónu do stavebných 

konštrukcií. 

 

b) Ochrana pred blúdnymi prúdmi 

Nie sú navrhnuté opatrenia. 

 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

Nie sú navrhnuté žiadne opatrenia. 
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d) Ochrana pred hlukom 

Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0532 na minimálnu vzduchovú 

nepriezvučnosť medzi miestnosťami a vzduchovú nepriezvučnosť obvodového plášťa. 

Viď samostatná príloha Stavebná fyzika. 

 

e) Protipovodňové opatrenia 

Vzhľadom k umiestneniu pozemku nie sú nutné žiadne protipovodňové  

opatrenia. 

 
B.3. Pripojenie  na  technickú infraštruktúru 

 
a) Napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Existujúce  inžinierske siete sa nachádzajú na obecnom pozemku na miestnej  

verejnej komunikácii na východnej  strane pozemku. 

 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

Viď odstavec B.1. Popis územia stavby h) Územne technické podmienky.  

 
B.4. Dopravné riešenie 

 
a) Popis dopravného riešenia 

Prístupová cesta na pozemok sa nachádza vo východnej časti pozemku 

navrhovanej stavby, na ulici Habrová. Príjazdová komunikácia k verejnej komunikácii 

bude zo spevnenej plochy s betónovej  dlažby. 

 

b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Pozemok je napojený na verejnú komunikáciu na ulici Habrová, z ktorej je 

zabezpečený vjazd na pozemok navrhovanej budovy. Ide o miestnu komunikáciu obce 

o šírke 4,5 m. 

 

c) Doprava v kľude 

Na  pozemku   investora   je   spevnená   plocha   pre  dve  parkovacie   miesta. 

 
d) Chodci a cyklistické chodníky 

 

Nie sú predmetom riešeného projektu. 
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B.5. Riešenie  vegetácie  a súvisiacich terénnych úprav 

a) Terénne úpravy 

Po dokončení stavby sa pozemok upraví do pôvodného stavu. 

 
b) Použité vegetačné prvky 

Pozemok okolo stavby bude zatrávnený. 

 
c) Biotechnické opatrenia. 

Nie sú predmetom riešeného projektu. 

 
B.6. Popis vplyvov stavby a životné prostredie a jeho 

ochrana 

a) Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady, pôda 

Všetky po užité materiály vyhovujú hygienickým požiadavkom na emisie 

škodlivín. Počas výstavby bude okolie stavby vystavené zvýšenej prášnosti a 

hlučnosti. Komunálne odpady budú triedené a odvážané. Hotový objekt nebude svojou 

prevádzkou narúšať okolie hlukom ani prachom. 

 

b) Vplyv na prírodu a krajinu 

Stavba nebude mať negatívny stav na prírodu a krajinu. 

 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba sa nenachádza v chránenom území, preto nemá vplyv na sústavu 

chránených území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohľadnenia podmienok v závere zaisťvoacieho konania alebo stanoviska 

EIA 

Žiadne zohľadnenia. 

 
e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

Nie sú predmetom riešeného projektu. 
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B.7. Ochrana obyvateľstva 

Stavba rodinného domu spĺňa základné požiadavky na situovanie a stavebné 

riešenie stavby z hľadiska ochrany obyvateľstva. 

 

B.8. Zásady  organizácie výstavby 

 
a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Pri výstavbe bude potrebná voda a elektrická energia. Tieto suroviny budú 

zabezpečené    vybudovaných prípojok na hranici pozemku, kde budú zriadené meracie   

a odberné miesta. 

 

b) Odvodnenie staveniska 

Okolo staveniska budú drenážne trúbky. V rohu bude zriadené  zberné miesto a 

odtiaľ bude voda vyčerpaná do verejnej kanalizácie. 

 
c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Na stavenisko bude prístup z východnej strany z miestnej komunikácie, na ulici 

Habrová. 

 

d) Vplyv realizovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Stavba nemá žiadny negatívny vplyv na okolité stavby a pozemky. Pri realizácii 

stavby je potrebné minimalizovať dopady na okolie staveniska z hľadiska hluku, prášnosti, 

vibrácií apod. 

 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, výrub 

drevín 

Pri realizácii prác bude dodržaná platná legislatíva a normové požiadavky na práce s 

pôdou, ochranou stromov a rastlín. 

 

f) Maximálne zábory staveniska 

Počas  výstavby nedôjde k záborom. 

 
g) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

- 17 01 01 – Betón – Recyklácia 

- 17 02 01 – Drevo – Spaľovňa 
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- 17 02 02 – Sklo – Recyklácia 

- 17 02 03 – Plasty – Recyklácia 

- 17 04 05 – Železo a oceľ – Zberňa kovov 

- 17 04 07 – Zmiešané kovy – Zberňa kovov 

- 17 05 04 – Zemina a kameň – Skládka 

- 17 06 04 – Izolačné materiály – Skládka 

- 17 08 02 – Stavebné materiály na báze sádry – 

Skládka 

- 17 09 04 – Zmiešaný stavebný odpad – Skládka 

h) Bilancia stavebných prác, požiadavky na prísun, deponie zemín 

Odobratá ornica v hrúbke 200 mm sa bude počas výstavby skladovať v 

západnej časti pozemku. 

 

i) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Pri realizácii stavby sa musí brať do úvahy okolité prostredie. Je nutné 

dodržovať všetky predpisy a vyhlášky týkajúce sa realizácie stavieb a ochrany 

životného prostredia. Počas realizácie budú bežné stavebné odpady triedené  a  

odvážanie technickými službami. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov 

Na stavenisku budú dodržané hlavne: 

- Nariadenie vlády NV č. 591/2006 Sb. – Požiadavky a bezpečnost a ochranu 

zdravia pri práci 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – Zaistenie ďalších podmienok bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci 

Zhotoviteľ zaistí stavenisko oplotením do výšky 1,8 m a uzamykateľnou bránou.  

 
k) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Stavba leží na súkromnom pozemku a preto nemá vplyv na okolité pozemky z 

hľadiska bezbariérového užívania. 
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l) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

Stavba bude prístupná z ulice Habrová po betónových paneloch. Ťažká 

mechanizácia bude mať stanovisko na stavenisku. Dopravné značenie v okolí stavby  

nie je potrebné. 

 

m) Stanovenie špeciálnych podmienok pri realizácii stavby 

V prípade nežiadúcich poveternostných podmienok budú práce prerušené do 

doby zlepšenia. 

 

n) Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

Stavba bude realizovaná v jednej etape: 

- predpokladaný začiatok výstavby: 1. 5. 2018 

- predpokladaný koniec výstavby: 1. 5. 2019 

- doba výstavby: 12 mesiacov 
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D.1.1.a.1. Riešenie stavby 

D.1.1.a.1.1. Architektonické riešenie 

Predmetom projektu je novostavba rodinného domu pre jednu funkčnú 

jednotku. Pozemok rodinného domu sa nachádza v mestskej časti Sobešice - Brno, na ulici 

Habrová, je mierne svahovitý. Objekt rodinného domu je dvojpodlažný s garážou, 

izolovaný, s obytným podkrovím na druhom podlaží. Objekt je situovaný v strede 

pozemku. Pred pozemkom je smerom k prístupovej komunikácii vybudovaná 

spevnená plocha pre dve parkovacie státia a spevnená plocha pre odpadové nádoby.   

Na južnej strane pozemku pri objekte je vybudovaná spevnená plocha terasy. 

 

D.1.1.a.1.2. Výtvarné riešenie 

Celkový ýraz domu utvára hlavná vstupná časť objektu. Objekt je dvojpodlažný 

zastrešený sedlovou šikmou strechou. 

Fasáda objektu je tvorená silikónovou omietkou so stredným zrnom, 

ryhovanou v bielej a sivej farbe.  Sokel objektu bude z mozaikovej fasády sivej farby.  

 

D.1.1.a.1.3. Materiálové riešenie 

 

 

 

 
Použité materiály vychádzajú zo súčastných moderných  trendov. 

 
D.1.1.a.1.4. Dispozičné a prevádzkové riešenie 

Dispozične je rodinný dom navrhnutý ako 5 s celkovou  úžitkovou  plochou 

189,7 m
2
. Zo závetria sa dostaneme do technickej miestnosti alebo chodby s 

dvojramenným schodiskom. Z chodby sa dostaneme do spoločnej kuchyne, jedálne a 

obývacej izby, pracovne a WC. 

Po schodisku sa dostáváme do chodby 2.NP, do obytného podkrovia. Odtiaľ sa 

dostaneme do  dvoch detských izieb, pracovne, spálne a kúpeľne. 

Jednotlivé miestnosti sú v dome usporiadané tak, aby boli dostatočne osvetlené 

k svetovým stranám a zároveň spĺňali minimálne oslnenie obytných miestností. 
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D.1.1.a.2. Bezbariérové riešenie 

Rodinný dom nie je určený pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a z toho dôvodu neni  je navhrnutý ako bezbariérový.  

 
D.1.1.a.3. Konštrukčné a stavebno-technické riešenie a 

technické  vlastnosti stavby 

a) Zemné práce 

Pred zahájením zemných prác bude objekt vytýčený lavičkami. Zreteľ nebude 

označený výškový bod, od ktorého sa budú odvíjať všetky výšky. Vlastné zemné práce začnú 

odobratím ornice v hrúbke 200 mm a jej uložením na západnej strane pozemku. Následne 

budú realizované výkopy stavebnej jamy a samotné výkopy rýh pre základové pásy. V 

priebehu výkopových prác je potrebné základovú škáru chrániť pred poveternostnými 

vplyvmi a mechanickému poškodeniu. 

 

b) Základové konštrukcie 

Objekt bude založený na kombinácii monolitických základových pásov a 

vystužených základových pásov realizovaných pomocou debniacich tvaroviek. Šírka 

základových pásov pod obvodovým murivom je 450 mm, pod vnútorným nosným  

múrom 450 mm. 

 

c) Zvislé nosné konštrukcie 

Obvodové murivo je navrhnuté z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi na 

tenkovrstvú maltu Porotherm Profi nanášanú na ložnú škáru. Prvý rad obvodového muriva je 

tvorený keramickou tvárnicou Porotherm 30 P+D doplnený z vonkajšej strany tepelno 

izolačnou doskou TERMO – doplnok k tvárnici strateného debnenia základu. 

Vnútorné nosné steny sú z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi na 

tenkovrstvú maltu, nenosné steny sú z keramických tvárnic Porotherm 11,5  Profi. 

 

d) Vodorovné konštrukcie 

Stropná konštrukcia je riešená ako monolitická železobetonová hrúbky 180 

mm. Vence sú železobetónové monolitické s výškou 200 mm, z vonkajšej strany 

opatrené vencovou tehlou VT 8 Porotherm. Nosné preklady sú navrhnuté systémom 

Porotherm. 
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Nenosné preklady sú navrhnuté ako Porotherm 11,5. 

 
e) Schodisko 

Vnútorné schodisko z 1.NP do 2.NP je dvojramenné so šírkou schodiskového 

ramena 1150 mm. Je monolitické železobetónové s monolitickými stupňami.  

Schodiskové rameno je votknuté do stropnej dosky a má základový pás šírky 300 mm.   

Je obložený keramickým obkladom a z boku je pripevnené zábradlie výšky 1000 mm. 

 

f) Komín 

Pre odvod spalín je zabudovaný komínový systém Schiedel Absolut na plynné palivá. 

Komín je riešený ako jednoprieduchový s vnútornou vložkou s priemerom 160 mm. 

Komínová tvarovka má rozmery 400x400 mm. Komín je omietnutý jemnou omietkou 

Baumit Feinputz.  V nadstrešnej časti je krycia doska a nasúvací límec. 

 

g) Strešná konštrukcia 

Strešnú konštrukciu hlavnej časti objektu tvorí drevená novodobá väznicová 

sústava so sklonom strešného plášťa 37˚. Odvod dažďovej vody bude zaistený pomocou 

podokapných žľabov a zvodmi do odpadového potrubia a retenčnej  nádrže.  

Odvod dažďovej vody je zaistený pomocou podokapných žľabov a zvodmi do 

odpadového potrubia a retenčnej nádrže. 

 

h) Izolácie proti vode 

Ako izoláciu proti zemnej vlhkosti a proti prenikani radónu sú navrhnuté dva 

hydroizolačné pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z kombinovanej 

sklenej a hlinikovej fólie hrúbky 4 mm. Sú celoplošne natavené k povrchu.  

 
Strešný plášť šikmej strechy je zabezpečený proti vode doplnkovou hydroizolačnou 

fóliou na báze plastov ako doplnok k tepelnej izolácii hrúbky 0,2 mm.  
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i) Tepelná izolácia 

Na tvarovky sokla je použitá tepelnoizolačná tvarovka TERMO s vonkajšou 

hrúbkou 100 mm a vnútornou hrúbkou tepelnej izolácie 50 mm. 

Zateplenie strešného plášťa je z tepelnoizolačných dosiek z PIR peny frézovanými 

hranami hrúbky 160 mm. 

Zateplenie podlahy v 1.NP je z kombinácie EPS 100 S hrúbky 30 mm a EPS 

200 S – dosky na podlahové kúrenie, hrúbky 50 mm. 

 

j) Konštrukcie klampiarske 

Všetky klampiarske prvky sú z oceľového plechu s povrchovou úpravou z 

plastu systému Lindab click. 

 

k) Výplne otvorov 

 
 

Okná a vstupné dvere sú plast ové hrúbky 78 mm zasklené izolačným trojsklom.  

 
l) Podlahy 

Podlahy v objekte sú navrhnuté s nášľapnou keramickou a laminátovou vrstvou. 

Roznášaciu vrstvu podlahy tvorí cementový poter vystužený karisieťou. Tepelná 

izolácia podláh je z EPS 100 S a v miestnostiach s podlahovým kúrením sú použité 

tepelnoizolačné dosky na podlahové vykurovanie EPS 200  S. 

 

m) Obklady 

V interiéri v technickej miestnosti, v kuchyni a v hygienických miestnostiach 

budú keramické obklady. Výšky obkladov sú uvedené v jednotlivých pôdorysoch 

podlaží. 

 

n) Úpravy povrchu 

V interiéri budú na omietky použité univerzálne omietky Porotherm Universal 

a jemná omietka Baumit Feinputz. 

V exteriéri bude použitá fasádna omietka silikónová so stredným zrnom, ryhovaná v 

bielej a sivej farbe. 
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Sokel bude opatrený mozaikovou fasádnou omietkou so stredným zrnom v sivej  

farbe. 

 

o) Vetranie 

V celom objekte je navrhnuté prirodzené vetranie oknami. 

 
p) Spevnené plochy 

Z miestnosti 101 na 1.NP sa môžeme dostať na terasu, ktorá je navrhnutá ako 

spevnená plocha z betónovej dlažby s betónovými  palisádami. 

Okolo objektu bude zrealizovaný okapový chodník tvorený betónovým  

obrubníkom a premývaným riečnym štrkom. 

 
r) Oplotenie 

Okolo pozemku bude prevedené oplotenie pomocou oceľových stĺpikov a 

pletiva výšky 2 m. Vo východnej časti pozemku, na hranici s prístupovou komunikáciou 

bude gabiónový plot výšky 1,5 m. 

 

D.1.1.a.4. Stavebná fyzika 

 
D.1.1.a.1.4.1.  Tepelná technika 

Stavba je v súlade s predpismi a normami pre úsporu energií a ochrany tepla. 

Splňuje požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a splňuje požiadavky zákona 406/2000 

Sb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetickej náročnosti 

budov. Skladby obalových konštrukcií spĺňajú požiadavky normy ČSN 73 0540 – 2 na 

požadovaný súčiniteľ prestupu tepla. 

Podľa výpočtu stanovenia triedy energetickej náročnosti stavby spadá  

navrhovaný rodinný dom do skupiny B – úsporná. 

 

 

 
Viď zložka č.6 Stavebná fyzika 

 
D.1.1.a.4.2. Akustika 

Sú dodržané požiadavky normy ČSN 73 0530, minimálna vzduchová a kročajová 

nepriezvučnosť obvodových konštrukcií a konštrukcií medzi miestnosťami.  

Viď zložka č.6 Stavebná fyzika. 



42  

4. Záver 

Výstupom bakalárskej práce je projektová dokumentácia na novostavbu  

rodinného domu pre štvorčlennú rodinu. Dom sa nachádza v mestskej časti Sobešice - 

Brna. 

K vypracovaniu bakalárskej práce som použila súhrn všetkých potrebných 

noriem, vyhlášok, predpisov, noriem, technických listov a podkladov od výrobcov.     

Pri návrhu rodinného domu som vychádzala zo štúdií, ktorú som prepracovala na 

projektovú dokumentáciu. 

Súčasťou bakalárskej práce je tepelne technické posúdenie všetkých  

konštrukcií. Podľa energetického štítku budovy spadá navrhnutý rodinný dom do kategórie 

B – úsporná. Podľa požiarne bezpečnostného riešenia objekt vyhovuje všetkým 

nariadeniam a vyhláškam. Požiarne nebezpečný priestor nezasahuje do okolitých 

pozemkov a priestorov verejného priestranstva. 

Podarilo sa vytvoriť ucelený návrh stavby pre bývanie, ktorý zodpovedá 

požiadavkom investora. 
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